ROČENKA 2014

obce Chlumín

Vážení spoluobčané,
rok 2014, který je hodnocen a dokumentován v tomto vydání „Ročenky Obce Chlumín“, byl
rokem volebním. V květnu jsme volili zástupce naší republiky do Evropského parlamentu
a počátkem října proběhly volby do obecních zastupitelstev. V naší obci se voleb zúčastnila
svojí kandidátkou pouze jedna politická strana - KSČM s plným počtem kandidátů včetně
náhradníka. V sestavě kandidátky došlo pouze ke dvěma změnám. Za pana
Tomáše Červenku a Antonína Veltruského byli nominováni paní Ludmila Hokešová a pan
Josef Kokoška. Kandidátní listina KSČM tak, jak byla sestavena, byla Vámi, občany naší
obce zvolena. Děkuji všem Vám, občané Chlumína, kteří jste přišli k volbám a dali svůj hlas
kandidátům do zastupitelstva. Mohu Vás ujistit za celé zastupitelstvo, že se vynasnažíme
splnit všechny body našeho volebního programu a dále tak zkvalitňovat podmínky života
v naší obci včetně kulturní a společenské úrovně. To předpokládá opětovné využití možností
dotačních titulů včetně Evropských fondů. I nadále budeme podporovat činnost zájmových
organizací, zejména jejich práci s dětmi, ale i jejich zájmovou činnost.
Podíváme-li se zpět na uplynulá dvě volební období, podařilo se nám, díky využití všech forem
dotací, investiční výstavbou vytvořit velké dílo za více než 93 mil. Kč, především v občanské
a kulturní vybavenosti naší obce. Z přehledu činnosti a bohaté fotodokumentace jednotlivých
zájmových organizací i naší Základní a mateřské školy vyplývá, že vynaložené prostředky
a práce s tím související jsou plně využívány a přináší dobré výsledky a dobré podmínky pro
život nás všech v naší obci Chlumín. Děkuji všem, kteří se na této činnosti podíleli. Děkuji
i naší paní kronikářce Miloslavě Antošové za zpracování ročenky včetně bohaté
fotodokumentace.
Přeji nám všem v roce 2015 především pevné zdraví, rodinnou pohodu a hodně sil a úspěchů
v celém dalším období.
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Zastupitelé obce Chlumín v roce 2014
starosta:
místostarosta:
předseda ﬁnančího výboru:
předseda kontrolního výboru:
člen ﬁnančního výboru:
člen kontrolního výboru:

RSDr. Pokorný Václav
Štický Otakar
Priatka Miroslav
Červenka Tomáš
Petržilka Tomáš
Hokešová Ludmila - není členkou zastupitelstva
Buřil Josef
Veltruský Antonín

PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE V ROCE 2014
Příjmy
(ﬁnanční úřad, poplatky, dotace, bytové a nebytové hospodářství)

8.297.994,- Kč

Výdaje
(zejména: činnost místní správy, dopravní značení a oprava místních komunikací, stavba
přechodu pro chodce, instalace obrubníků v ulici u hřbitova, provoz veřejné silniční dopravy,
oprava Morového sloupu – 1. etapa, dotace na činnost zájmových organizací, veřejné
osvětlení, sběr a svoz odpadu, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň a neinvestiční příspěvek
ZŠaMŠ Chlumín)
7.882.255,- Kč
Financování
Splátky úvěrů u ČMZR banky
Čerpání ﬁnančních prostředků z účtu obce

627.948,- Kč
212.209,- Kč

Celková hodnota majetku obce ke konci roku 2014 činí téměř 104 mil. Kč.

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
Z toho:
domů trvale obydlených
rozestavěných
rekreačních
neobsazených

189
159
4
19
7
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Počet obyvatel obce Chlumín k 31.12.2014
z toho:
trvalý pobyt občana ČR
cizinci s trvalým pobytem a vazbou na občana ČR
trvalý pobyt cizince
Vybrané statistické údaje
Kategorie
dospělí
z toho:
muži
ženy

504
496
4
4
počet
400
204
196

děti (15 - 18 let)
z toho:
chlapci
dívky

16

děti (do 15 let )
z toho:
chlapci
dívky

88

Další statistické údaje
děti (6-7 let)
děti (do 3 let)
Průměrný věk obyvatel
Narozené děti v roce 2014

8
8

44
44
11
30
38,40
3

Z našich řad odešli spoluobčané:
Jaroslav Palír ve věku 85 roků
Vlasta Mišurová ve věku 75 roků
Jan Trédl ve věku 80 roků
Květoslava Komžáková ve věku 85 roků
Luboš Beneš ve věku 71 roků
Pozůstalým rodinám vyjadřujeme upřímnou soustrast. Čest jejich památce
Obec Chlumín poskytuje jako kontaktní místo Czech POINT 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
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Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Výpis z Insolvenčního rejstříku
Přijetí podání podle živnostenského zákona (par.72)
Datové schránky
Autorizovaná konverze dokumentů
Úřední hodiny Obecního úřadu Chlumín:
Pondělí a středa: 17,00-19,00 hod.
tel.: 315 685 051, mob.: 724 858 519
e-mail: obec.chlumin@chlumin.cz, www.chlumin.cz
Jaký byl rok 2014 v zajišťování činnosti a úkolů zastupitelstva obce, zájmových
organizací, místních podnikatelů a občanů obce Chlumín.
Konání voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. a 24. května 2014
s volebními výsledky v obci Chlumín:
Politická strana
Křesťanská a demokrat. unie - Čs.str. lid.
Strana zdrav. rozumu - nechceme EURO
TOP 09 a Starostové
Liberálně ekologická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
ANO 2011
Česká strana regionů
Občanská demokratická strana
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Strana zelených
Strana svobodných občanů
Romská demokratická strana
Hnutí sociálně slabých
Česká pirátská strana

Počet hlasů
1
4
4
1
21
7
19
1
2
2
1
5
1
1
3

Procento
1,36
5,47
5,47
1,36
28,76
9,58
26,02
1,36
2,73
2,73
1,36
6,84
1,36
1,36
4,10
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VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE V ROCE 2014 (ZO)
29. 1. 2014 - zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– informace starosty o počtu obyvatel s trvalým pobytem, k 1. 1. 2014 je v obci 496 obyvatel,
včetně 8 cizinců s povoleným trvalým pobytem,
– ZO souhlasí s informací starosty obce o stavu zaměstnanců zařazených pod obecním úřadem: 2 zaměstnankyně (úřednice s pracovním úvazkem 1,25, pokladní s pracovním úvazkem 0,25), 2 zaměstnanci vedení pod obcí (údržbář veřejné zeleně s pracovním úvazkem
1,00, uklizečka s úvazkem 0,2). Dále má obec uzavřeny 2 dohody o pracovní činnosti na
údržbu veřejné zeleně na místním hřbitově a na správcovství víceúčelového sportovního
hřiště. Ročně uzavírá obec dohodu o provedení práce na vedení kroniky, fotokroniky a vypracování ročenky obce Chlumín. Další dohody jsou uzavírány příležitostně podle situace.
– ZO neschvaluje žádost pana Jaroslava Kosaře o odkoupení pozemku (10 m2) v k.ú. a obci
Chlumín, p. č. 1/1.
– ZO bere na vědomí žádost Spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“. Z důvodů neznalosti názorů jednotlivých občanů obce se ke kampani obec nepřipojí.
– ZO bere na vědomí informativní zprávu starosty obce o aktuálním stavu procesu zpracování Opatření obecní povahy č. 2/2013, kterým se vydává opatření o stavební uzávěře v obci
Chlumín.
– ZO schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu a garáže Chlumín čp. 8. mezi sl. Lucií Volfovou a p. Jakubem Štyllerem se zpětnou platností ke dni 30. 11. 2013. ZO dále schvaluje
prodloužení doby trvaní nájemní smlouvy na dva roky, tj. do 31. 12. 2015.
Informace o plnění úkolů vzešlých z jednání zastupitelstva obce ze dne 18. 12. 2013.
– ZO ukládá starostovi obce vyvolat jednání s nájemci obecních pozemků, kteří mají s obcí
Chlumín nájemní smlouvy starší 5 let, vypracovat návrhy nových smluv se 100 procentním
navýšením ceny za pronájem.
Diskusní příspěvky z jednání zastupitelstva:
a) Informace starosty obce o úsporách energií (elektřiny a plynu) v obecních budovách, a které
vznikly změnou dodavatele.
b) Informace starosty obce o možnosti úspory elektřiny na veřejném osvětlení s možností pořízení žárovek LED do lamp veřejného osvětlení za celkovou pořizovací cenu 27.600,- Kč,
s roční úsporou 16.000,- Kč.
c) Informace starosty obce o ocenění medailí Sborem dobrovolných hasičů Chlumín, zastupitelstvu obce za příkladnou pomoc. Starosta obce poděkoval panu Tomáši Červenkovi,
zastupiteli obce za odvedenou poctivou práci, kterou vykonal ve funkci starosty SDH Chlumín.
6. 3. 2014 - zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– Schválení veřejné vyhlášky - Opatření obecné povahy č. 2/2013, kterým se vydává územní
opatření o stavební uzávěře v části obce Chlumín.
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– ZO bere na vědomí informativní zprávu starosty obce o způsobu a době zveřejnění návrhu
Opatření obecné povahy č. 2/2013, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře
a Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře.
– ZO po projednání námitek pana Pavla Pokorného, bytem Chlumín čp. 121, ze dne 25. 2.
2014, k návrhu Opatření obecné povahy č. 2/2013, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře, podaných prostřednictvím zmocněnce (JUDr. Radoslava Volfa) a doručených Obecnímu úřadu Chlumín dne 26. 2. 2014, schvaluje návrh na vypořádání
předmětných námitek uvedených v projednávaném opatření obecné povahy a zamítá námitky pana Pavla Pokorného ze dne 25. 2. 2014 k návrhu Opatření obecné povahy č. 2/2013,
kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře.
– ZO schvaluje Opatření obecné povahy č. 2/2013, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře a ukládá starostovi obce zajistit jeho doručení veřejnou vyhláškou a po nabytí
jeho účinnosti zaslání dotčeným orgánům.
– ZO bere na vědomí a souhlasí s informaci místostarosty obce pana Otakara Štického o výsledku řádné inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2013.
– ZO bere na vědomí informativní zprávu starosty obce o stavu fondů příspěvkové organizace
Základní a mateřské školy Chlumín k 31. 12. 2013.
– ZO souhlasí v důsledku změny starosty SDH Chlumín s aktualizací Provozního řádu hasičské zbrojnice obce Chlumín.
Informace o plnění úkolů vzešlých z jednání zastupitelstva obce Chlumín dne 29. 1. 2014.
a) Vyvolat jednání s nájemci obecních pozemků, kteří mají s obcí Chlumín uzavřené nájemní
smlouvy starší 5 let a vypracovat návrhy nových smluv se 100 % navýšením ceny za pronájem.
b) Pozvání pana Milana Volfa k poskytnutí podrobnějších informací ohledně možné úspory na
veřejném osvětlení spočívající na výměně stávajících žárovek za LED žárovky.
Úkoly plynoucí z diskuse:
a) Informace starosty obce: 1. Zpracování projektu na výměnu kotle v budově mateřské školy
s dodavatelem plynu, včetně možnosti příspěvku na jeho pořízení.
b) Na základě požadované reklamace obce, nastoupila dne 10. 3. 2014 ﬁrma na opravu komunikace v části obce u Petržílků a zároveň provede opravu své práce z podzimu 2013.
c) Informace o prováděné údržbě herních prvků na místním dětském hřišti.
d) Podání informace starostou obce, že TJ Sokol Chlumín se nepodařilo podat žádost o dotaci
na pořízení nové sekačky na trávu na hřišti. Starosta obce navrhl propůjčit TJ Sokol sekačku obecní a obci koupit novou značky Yard Pro, typ YP12597HRB za cenu 43.690,- Kč.
Nebyly vzneseny žádné protinávrhy. ZO schvaluje pořízení nové sekačky uvedené značky
a propůjčit TJ Sokol Chlumín sekačku zn. Husgvarna v majetku obce Chlumín.
c) Paní Alena Sládková vznesla dotaz, zda by nebylo možné pro údržbu veřejných prostor kabinový malotraktor. Starosta obce informoval přítomné, že o této investici obec uvažuje,
ale z ﬁnančních důvodů se musí posunout na pozdější období.
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9. 4. 2014 - zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO souhlasí s návrhem starosty obce se zařazením území obce Chlumín do územní působnosti MAS Nad Prahou na období 2014 - 2020.
– ZO souhlasí s delegováním starosty obce RSDr. Václava Pokorného k zastupování obce na
všech mimořádných a řádných valných hromadách společnosti Vodárny Kladno - Mělník,
a.s., které se budou konat v roce 2014 a jeho náhradníků pana Libora Lesáka, bytem Kralupy
n./Vlt. a pana Tomáše Hrodka, bytem Neratovice.
– ZO schvaluje aktualizaci odpisového plánu příspěvkové organizace Základní a mateřské
školy Chlumín.
– ZO bere na vědomí žádost TJ Sokol Chlumín o odkoupení části obecního pozemku cca
13 m2, p.č. 662/4 v katastrálním území Chlumín a schvaluje záměr obce prodat část pozemku p.č. 662/4 za cenu 150,- Kč/m2.
– ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce Chlumín do roku 2016.
– ZO poskytuje neinvestiční dotace z rozpočtu obce Chlumín na rok 2014:
a) ZO ČSCH Chlumín ve výši 15.000,-Kč na účel: pořádání výstavy drobného zvířectva
v Chlumíně v roce 2014.
b) SDH Chlumín ve výši 35.000,- Kč na účel: pořádání kulturních akcí v obci Chlumín, pořádání a zajištění soutěží v požárním sportu v roce 2014.
c) Honební společenstvo Chlumín ve výši 8.000,-Kč na účel: pořádání kulturních akcí v obci
Chlumín v roce 2014 a na nákup krmiv a medikamentů pro drobnou a spárkatou zvěř.
d) TJ Sokol Chlumín ve výši 30.000,-Kč na účel: nákup sportovního vybavení pro mládež
a pořádání kulturních akcí v obci v roce 2014.
– ZO Chlumín schvaluje na základě předloženého návrhu rozpočtu příspěvkové organizace
a poskytuje peněžní prostředky z rozpočtu obce Chlumín pro rok 2014, jako příspěvek na
provoz Základní a mateřské školy Chlumín ve výši 510.190,-Kč.
– ZO schvaluje informativní zprávu starosty obce o způsobu zveřejnění návrhu rozpočtu obce
Chlumín na rok 2014 se schválenými změnami.
Pan Miroslav Priatka požaduje na příští ZO předložení podrobného rozpisu výdajů na elektrickou energii.
Informace o plnění úkolů vzešlých z jednání zastupitelstva obce ze dne 6. 3. 2014.
– ZO ukládá starostovi obce na následujícím jednání zastupitelstva podat informaci o situaci
ohledně pokračování jednání s nájemci obecních pozemků, kteří mají s obcí uzavřené
smlouvy starší 5 let. Starosta obce informoval přítomné, že dne 9. 4. 2014 byli v obci Chlumín geodeti, kteří prováděli zaměření dotčených pozemků. Na příštím jednání zastupitelstva
podá informace o plnění uvedeného úkolu.
Dále starosta informoval, že trvá úkol pozvat pana Milana Volfa k podání informací ohledně
možné úpravy na veřejném osvětlení spočívajících na výměně stávajících žárovek za LED žárovky.
Diskuse:
– Starosta obce informoval přítomné, že v současné době probíhají jednání se zástupci církve
ohledně možnosti podat žádost o dotaci na opravu místního kostela. Celkové náklady
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představují 10-12 mil. Kč. Informace starosty obce o místním zámku, včetně fary a několika
ha polností je ve vlastnictví řádu Benediktinů. Záměrem starosty je vyvolat jednání
s uvedeným majitelem zámku a pozemků.
Informace starosty, že na Krajském úřadě Středočeského kraje zatím neprobíhala jednání
o přidělení požadovaných dotací, o které obec Chlumín žádala.
– ZO Chlumín bere na vědomí výpověď obce Zálezlice ze Smlouvy o sdružení ﬁnančních prostředků a vzájemné spolupráci při zajišťování úkolů o požární ochraně uzavřené mezi obcí
Chlumín a obcí Zálezlice ke dni 30. 6. 2014.
– Informace starosty obce, že pan Pavel Pokorný podal žádost o přezkoumání Opatření obecné
povahy č. 2/2013, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře. Dále starosta informoval přítomné, že vzhledem k výše uvedené stavební uzávěře podala obec Chlumín námitky ve věci stavebního řízení - žádost pana Pavla Pokorného o stavební povolení stavby:
“Vrtané studny“ a o “Povolení k nakládání s vodami“ ze dne 17. 3. 2014, jelikož se má stavba
nacházet právě na území, které je ošetřeno stavební uzávěrou.
25. 6. 2014 - zápis z jednání zastupitelstva (ZO)
– ZO obce Chlumín schvaluje výměnu stávajících žárovek v ulici „Dlouhý - Vokoun“ a „Od
školy ke Krumlovským“ za žárovky LED s celkovými náklady ve výši 28.000,- Kč a roční
úsporou 14.000,- Kč. Dále ZO schvaluje výměnu jedné lampy pouličního osvětlení za osvětlení s LED žárovku v místech „ u Šilhartových“.
– ZO schvaluje vzájemný převod pozemku mezi obcí Chlumín a Obříství na základě návrhu
ﬁrmy Geodézie Ledeč nad Sázavou a souhlasu obce Obříství s tímto návrhem: ZO Chlumín
schvaluje převod pozemku z k.ú Obříství do k.ú. obce Chlumín v celkové výměře 35031 m2
a z k.ú Chlumín do k.ú. Obříství v celkové výměře 36291 m2 dle seznamu parcel vyhotovených ﬁrmou Geodezie Ledeč nad Sázavou.
– ZO schvaluje pořízení 3 venkovních herních prvků, tj. domku se skluzavkou a 2 hracích laviček od ﬁrmy Herold do areálu mateřské školy Chlumín,v ceně celkem 40.212,- Kč ,včetně
DPH, montáže a nátěru.
– ZO bere na vědomí informaci starosty o uspění žádosti o přidělení dotace ze Středočeského
Fondu dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2014 na projekt s názvem “Rekonstrukce
a vybavení CAS32 T 148 a nákup tlakových lahví ve výši 199.500,- Kč, tj 95 % z celkových
skutečných ﬁnančních nákladů, které činí 210.000,- Kč s účastí obce ve výši 10.500,- Kč,
což je 5 %.
– ZO bere na vědomí informaci starosty o uspění žádosti o přidělení dotace ze Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014 na projekt “Restaurování morového sloupu
v Chlumíně - 1. etapa“ ve výši 456.000,- Kč, tj. 95 % z celkových ﬁnančních nákladů na realizaci projektu, které činí 480.000,- Kč, s účastí obce 5 %, tj. 24.000,-Kč.
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o výsledku výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Restaurování Morového sloupu v Chlumíně 1. etapa“.
– ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Chlumín a paní MgA. Korbelovou Terezou, Dřísy 337.
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o zahájení výběrového řízení na stavební práce malého rozsahu “Úprava vytápění MŠ Chlumín“ s celkovými projektovými náklady 201.000,- Kč.
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– Vzhledem k ukončení tříletého funkčního období k 31.10.2014 končí členům funkční období školské rady Základní a mateřské školy Chlumín, okres Mělník. Zastupitelstvo obce
vyhlašuje volby členů školské rady Základní a mateřské školy Chlumín a stanovuje termín konání voleb na úterý 16. 9. 2014 v době od 11.30 do 16.00 hod., ZO zřizuje tříčlennou volební
komisi pro volby členů školské rady. V případě, že zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí
pracovníci školy nenavrhnou do 31. 7. 2014 své zástupce, jako členy volební komise, starosta obce jmenuje na neobsazená místa následující členy volební komise v tomto pořadí:
Otakar Štický, předseda volební komise, Mgr. Věra Hloušková - členka volební komise, Josef
Buřil, člen volební komise.
Starosta obce navrhl ponechat na základě rozhodnutí ZO Chlumín ze dne 23. 5. 2005 školskou radu šestičlennou a platnost Volebního řádu školské rady Základní a mateřské školy
Chlumín ze dne 23. 5. 2005. ZO bere na vědomí rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 23. 5.
2005 a ponechává školskou radu šestičlennou. Na základě § 167 odst. 2 školského zákona
volí třetinu členů školské rady zřizovatel. ZO jmenuje 2 členy školské rady Základní školy
a mateřské školy Chlumín (třetina členů školské rady) na volební období 1.11.2014 31.10.2017: paní Danu Wimmerovou a paní Miluši Pokornou.
– Informace starosty obce ke Zprávě o výsledku přezkoumání ﬁnančního hospodaření obce za
rok 2013, provedeném odborem ﬁnanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje na
základě zákona č. 420/2004 Sb. Prověřením hospodaření obce Chlumín nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
– ZO schvaluje účetní závěrku obce Chlumín za rok 2013.
– ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní školy a mateřské
školy Chlumín.
– ZO schvaluje navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků základní školy ze 40 na 50 žáků
a navýšení nejvyššího počtu strávníků ve školní jídelně ze 100 na 150 vydaných jídel ve školní
jídelně s účinností od 1. 9. 2014.
– ZO schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 662/11 o výměře 22 m2 za cenu 150,-Kč/m2 organizaci TJ Sokol Chlumín.
– ZO zamítá žádost společnosti PEKAIN-AUTODOPRAVA, spol. s.r.o., Praha 4. o povolení
parkování nákladního vozidla o víkendech (1 - 2x za měsíc) na obecním pozemku před garáží TJ Sokol Chlumín. Zmíněná plocha byla konstrukčně budována jako odlehčovací plocha pro parkování osobních automobilů při akcích na sportovišti TJ Sokol Chlumín.
– ZO Chlumín schvaluje rozpočtové opatření rozpočtu obce Chlumín na rok 2014.
Informace o plnění úkolů vzešlých z jednání zastupitelstva obce ze dne 9. 4. 2014.
– Starosta obce předložil podrobný rozpis výdajů na elektrickou energii zařazenou v paragrafu
6171(činnost místní správy). ZO bere na vědomí předložený podrobný rozpis.
– ZO schvaluje předělání veškerých smluv o pronájmu obecních pozemků formou dodatků či
uzavření smluv nových a určuje cenu pronájmu 2,- Kč/m2.
Diskuse:
– ZO ukládá starostovi obce vyzvat pana Adamčíka st. a upozornit ho na jeho neoprávněné
užívání sousedního obecního pozemku v sousedství jeho nemovitosti.
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– ZO schvaluje zajištění kompletního vypracování energetického štítku pro budovu Mateřské školy Chlumín za cenu 8.000,- Kč bez DPH.
– Starosta obce informoval přítomné, že Krajský úřad Středočeského kraje v rámci odvolacího řízení pana Pavla Pokorného proti stavební uzávěře na pozemcích p.č. 575/1 část a p.č.
504/5 část v k.ú. Chlumín, potvrdil postup obce Chlumín a platnost vydaného Opatření
obecné povahy č. 2/2013, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře v obci Chlumín.
– Informace starosty obce o současných administrativních přípravách a vyřizování povolení
na akci (Přechod pro chodce před místním obchodem) v celkových nákladech 210.000,-Kč.
– Informace starosty obce o tom, že z důvodu podezření, že pan Pavel Pokorný pro svou zemědělskou činnost používá i část obecního pozemku, který sousedí s pozemkem, který obhospodařuje, nechal pozemek ležící u vjezdu do zemědělského areálu u hřbitova zaměřit
a o výsledku podá informaci na příštím jednání ZO.
– ZO schvaluje pořízení dvou kusů fotbalových žákovských bran pro žáky TJ Sokol Chlumín
za cenu 15.000,- Kč celkem.
1. 10. 2014 - zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce - přechod pro chodce a schvaluje smlouvu o dílo na
uvedenou zakázku mezi obcí Chlumín a společností Neumann, s.r.o Mělník.
– ZO Chlumín bere na vědomí žádost pana Ladislava Dlouhého o odkoupení části obecního
pozemku p.č. 665 vedeného jako ostatní plocha (neplodná půda) v k.ú. Chlumín.
– ZO schvaluje záměr obce prodat nemovitý majetek obce - část pozemku p.č. 665 v k.ú. Chlumín a pověřuje starostu obce nechat na náklady obce zaměřit část výše uvedeného pozemku
dle výkresu v žádosti pana Ladislava Dlouhého a záměr obce o prodeji pozemku za cenu 50,Kč/m2 zveřejnit.
– ZO bere na vědomí žádost pana Jana Barana o odkoupení části obecního pozemku č.p. 665
vedeného jako ostatní plocha (neplodná půda) v k.ú. Chlumín.
– ZO schvaluje záměr obce prodat nemovitý majetek - část pozemku č.p. 665 vedeného jako
ostatní plocha (neplodná půda) v k.ú. Chlumín a pověřuje starostu obce nechat na náklady
obce část výše uvedeného pozemku zaměřit a záměr obce o prodeji pozemku za cenu 50,Kč/m2 zveřejnit.
– ZO bere na vědomí žádost paní Marcely Vaňousové o odkoupení obecního pozemku p.č. 23
o výměře 2098 m2 vedeného jako zahrada v k.ú. Chlumín.
– ZO Chlumín schvaluje záměr obce prodat nemovitý majetek obce - p.č. 23 o výměře 2098 m2, vedený jako zahrada v k.ú. Chlumín za cenu 180,- Kč/m2 s tím, že veškeré výdaje spojené s realizací
uzavřením kupní smlouvy, podáním návrhu na vklad katastru nemovitostí hradí kupující.
– ZO Chlumín bere na vědomí žádost Základní a mateřské školy Chlumín, navýšení příspěvku
na zakoupení multifunkční smažicí pánve a 3 kusů gastronádob.
– ZO schvaluje navýšení příspěvku Základní a mateřské škole Chlumín pro rok 2014
o 60.000,- Kč na zakoupení multifunkční smažící pánve a 3 kusů gastronádob.
– ZO Chlumín schvaluje navýšení příspěvku Základní a mateřské škole Chlumín pro rok 2014
o 261.398,- Kč na úhradu faktury vystavené obcí Chlumín za účelem přefakturování
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neinvestičních nákladů (herní prvky do areálu mateřské školy 40.212,- Kč, program
“Bezpečná hřiště 3.000,- Kč“, energetický štítek pro budovu mateřské školy 9.486,-Kč
a úpravy v budově mateřské školy 208.700,- Kč.
– ZO v rámci zlepšení životního prostředí a zvýšení bezpečnosti silničního provozu schvaluje
provedení stavebních úprav spočívající v zasazení obrubníků do pravé strany krajnice silnice č. III/24216 od hranice obce až ke kostelu.
– ZO schvaluje Darovací smlouvu s příkazem uzavřenou podle § 2055 a násl. Občanského zákoníku mezi Obcí Chlumín a CF TRADING, s.r.o. se sídlem v Havlíčkově Brodě, za účelem
poskytnutí ﬁnančního daru Obci Chlumín ve výši 105.682,- Kč na shora uvedené úpravy.
– ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí ﬁnančního daru uzavřenou mezi Obcí Chlumín a společností Vltavské štěrkopískovny, s.r.o., Chlumín za účelem poskytnutí ﬁnanční částky ve
výši 117.000,- Kč za účelem ﬁnancování ochrany mládeže a zlepšení dopravní situace a bezpečnosti v obci, pro vybudování přechodu pro chodce se dvěma lampami veřejného osvětlení na silnici II /101 u obchodu.
Informace o plnění úkolů vzešlých z jednání ZO ze dne 25. 6. 2014.
Informace starosty obce, že panu Adamčíkovi st. byla zaslána výzva k dostavení se na obecní
úřad k projednání nedovoleného užívání pozemku obce.
Diskuse:
– Starosta obce navrhl pořídit jednu lampu pouličního osvětlení mezi domy J. Šilharta
a P. Brabce. Vzhledem k připomínkám některých zastupitelů, navrhl starosta obce nechat
zpracovat ﬁnanční rozbor na jednotlivé typy osvětlení. ZO s návrhem souhlasí.
– Informace starosty obce o výsledku výběrového řízení na akci „Rekonstrukce vytápění v budově
mateřské školy“ Na výzvu výběrového řízení se nikdo nepřihlásil, proto obec oslovila fa. Rynda,
jenž vypracoval nabídku v částce 208.700,- Kč. Náklady v zadávací dokumentaci vypracovány
obcí Chlumín činily 215.000,- Kč. Na základě této nabídky podepsal starosta obce smlouvu na
dílo fa. Rynda. Akce byla dokončena v srpnu 2014 a řádně předána bez závad a nedostatků.
– Starosta obce podal informaci k přípravě podkladů pro vypracování nových nájemních
smluv obecních pozemků. Úkol není zatím pro náročnost splněn.
– Starosta obce podal informaci, že na základě zaměření obecního pozemku p.č. 504/4 PK
bylo potvrzeno, že pan Pavel Pokorný při vjezdu na svůj pozemek KN p.č. 575/1 (část)
zemědělskými stroji užíval i shora uvedený obecní pozemek, který poškodil. Na zasedání
přítomného pana Pavla Pokorného při této příležitosti požádal, aby k vjezdu na svůj pozemek
a při polních pracích používal pouze své pozemky.
– Místostarosta obce informoval o uskutečnění voleb dne 16. 9. 2014 do školské rady Základní
a mateřské školy Chlumín pro volební období 2014 - 2017 ve složení: Dana Wimmerová,
Miluše Pokorná, (jmenované zvoleny zřizovatelem), Pavlína Krejčová, Mgr. Radka Franková (zvoleny za pedagogické pracovnice). Alena Sládková, Bc. Klára Uherová (zvoleny za
zákonné zástupce žáků).
– Paní Alena Sládková vznesla dotaz, zda herní prvek železný oblouk umístěný v areálu mateřské školy vyhovuje současným normám. Starosta obce informoval, že do příštího zastupitelstva obce ověří u ředitelky školy podrobnosti.
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– Závěrem starosta obce poděkoval všem členům zastupitelstva obce Chlumín za jejich vykonanou práci v dosavadním volebním období, zvláště panu Antonínu Veltruskému a panu Tomáši Červenkovi, kteří do funkce zastupitele obce na volební období 2014 - 2018 již
nekandidují.
Komunální volby do zastupitelstva obce Chlumín konané dne 10. - 11. 10. 2014.
Celkový počet osob zapsaných v seznamu voličů
191
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
175
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
175
Volební strana: Komunistická strana Čech a Moravy.
Jméno a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí zvolení: Jméno a příjmení: Věk:
Pořadí na HL:
1.
Václav Pokorný
68
1.
2.
Ludmila Hokešová 61
2.
3.
Otakar Štický
66
5.
4.
Tomáš Petržilka
40
3.
5.
Josef Buřil
66
4.
6.
Miroslav Priatka 60
6.
7.
Josef Kokoška
66
7.
Jméno a příjmení náhradníka:
Radek Douša
41
8.

Počet hlasů:
138
127
124
117
104
100
87
65

5. 11. 2014: ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE CHLUMÍN
Volba funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat:
starosta:
RSDr. Václav Pokorný
místostarosta:
Otakar Štický
předseda ﬁnančního výboru:
Josef Buřil
předsedkyně kontrolního výboru:
Ludmila Hokešová

11

Ročenka 2014 obce Chlumín
člen ﬁnančního výboru:
člen kontrolního výboru:

Miroslav Priatka
Josef Kokoška
Radek Douša

Diskuse:
V závěru ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce Chlumín poděkoval starosta obce
RSDr. Václav Pokorný za důvěru občanů
obce.
Místostarosta pan Otakar Štický vyslovil poděkování k volbě místostarosty obce.

Volební program zastupitelstva obce Chlumín na volební období roku 2014 - 2018
– V oblasti kulturního a společenského života v obci bude stále věnována pozornost a péče
dalšímu rozvoji zájmových organizací, zejména jejich práci s dětmi. Rozvoj jejich činnosti
bude podporován zastupitelstvem obce jak hmotně, tak i morálně.
– Obec i nadále bude dotovat dopravní obslužnost tak, aby byla zajištěna doprava dětí do škol
a spojení obce s okolními obcemi a městy, včetně Prahy.
– Zastupitelstvo obce bude i nadále plně využívat možnost získání dotací ze Středočeského
kraje i Evropských fondů na opravu památek obce, rekonstrukce místních komunikací
a komplexní opravu hřbitovní zdi.
– Zastupitelstvo obce bude požadovat od církve zahájení opravy kostela. Obec se bude plně podílet na vypracování žádosti o dotaci z Evropských fondů. S využitím dotace Středočeského
kraje bude dokončena oprava Morového sloupu v roce 2015.
– Zastupitelstvo obce nechá vypracovat studii sportovního a volnočasového využití prostoru
školní zahrady a možnosti získání dotací na její realizaci.
– Provést inventarizaci zemědělské půdy v majetku obce a její užívání smluvně upravit dle nového Občanského zákona.
22. 12. 2014 - zápis z jednání zastupitelstva (ZO)
– ZO bere na vědomí informativní zprávu starosty obce o době zveřejnění záměru obce Chlumín, prodat nemovitý majetek - pozemek p.č. 23 KN o výměře 2098 m2 v k.ú. Chlumín a bere
na vědomí dopis paní Marcely Vaňousové, ve kterém odstupuje od svého záměru koupě uvedeného pozemku, z důvodu nevyhovující ceny 180,- Kč/m2. Zastupitelstvo obce nezměnilo
podmínky prodeje shora uvedeného pozemku a rozhodlo, že pozemek i nadále zůstane v majetku obce Chlumín.
– ZO schvaluje na období od 1. 1. 2015 do schválení rozpočtu obce na rok 2015 rozpočtové
provizorium.
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o jmenování „ústřední a dílčí inventarizační
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komise“ k provedení inventarizace veškerého majetku a závazků obce Chlumín k 31. 12.
2014, ve složení: Otakar Štický - předseda, Dana Wimmerová - členka, Josef Buřil - člen.
Dílčí inventarizační komise ve složení: Ludmila Hokešová - předsedkyně, Radek Douša člen, Tomáš Petržilka - člen ZO se jmenováním komisí souhlasí.
– ZO bere na vědomí žádost paní Michaely Šnajdrové o pronájem, nebo odkoupení části obecního pozemku p.č. 662/2 KN vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Chlumín.
– ZO schvaluje projednání žádosti společně s připravovanou komplexní inventarizací veškerých obecních pozemků, které jsou využívány k zemědělské výrobě
– ZO bere na vědomí žádost pana Jana Staníka, soukromého zemědělce o pronájem obecních pozemků p.č. PK 482 o výměře 14.146 m2, PK 498 o výměře 36.294 m2 a PK 503 o výměře 2.126 m2, které již obhospodařuje. ZO schvaluje projednání žádosti společně
s připravovanou komplexní inventarizací veškerých obecních pozemků, které jsou využívány k zemědělské výrobě, včetně pozemků v intravilánu obce využívány občany. ZO ukládá
starostovi obce předložení návrhu podmínek pronájmu obecních pozemků, odpovídajících
novému Občanskému zákoníku, včetně ceny, nejpozději do 30. 6. 2015.
– ZO bere na vědomí a souhlasí s návrhem složení Povodňové komise obce Chlumín: RSDr.
Václav Pokorný - předseda, Otakar Štický - zástupce předsedy a zapisovatel, Radek Douša
- člen, Stanislav Veselý - člen, Miroslav Priatka - člen, Ludmila Hokešová - členka, Josef Kokoška - člen
– ZO schvaluje rozpočtové opatření rozpočtu obce Chlumín na rok 2014.
Informace o plnění úkolů vzešlých z jednání zastupitelstva obce dne 1. 10. 2014 (ZO)
a) Starosta obce informuje ZO o projednání žádosti paní Michaely Šnajdrové.
b) Starosta obce požádal ZO o prodloužení termínu ﬁnančního rozboru na jednotlivé typy
pouličního osvětlení.
c) Starosta obce informoval, že herní prvek - železný oblouk umístěný v areálu mateřské školy
splňuje veškeré předpisy pro jeho užívání, písemný záznam o provedení revize je k nahlédnutí v kanceláři ředitelky ZŠ a MŠ.
Diskuse:
– V rámci diskuse ještě jednou přivítal starosta obce přítomnou paní Jiřinu Fialovou, zastupitelku a radní Středočeského kraje. Paní Jiřina Fialová informovala zastupitele o tom, že
v současné době probíhá na základě žádostí bezplatný převod krajských pozemků, vedených
v katastrálních územích jednotlivých obcí, o vyhlášení jednotlivých dotačních Fondů Středočeského kraje, stavu zdravotnictví a reorganizaci KÚ SK. Na závěr svého vystoupení popřála přítomným klidné prožití svátků vánočních, zdraví a štěstí v roce 2015.
– Pan Radek Douša, starosta SDH poděkoval paní Jiřině Fialové za krajskou podporu dobrovolných hasičů.
– K vyjádření paní Antošové o neutěšeném stavu kostela, pan starosta informoval přítomné
o zpracování projektu na opravu střechy kostela, včetně krovů a kostelní zdi.
– Starosta obce poděkoval paní Jiřině Fialové za dlouholetou podporu a pomoc při rozvoji naší
obce.
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PIETNÍ AKT K UCTĚNÍ PAMÁTKY VOJÁKŮ RUDÉ ARMÁDY
Při pietním aktu u hrobu vojáků Rudé armády byli zastupiteli obce, zástupci zájmových organizací a občany obce položeny dne 8.května květiny.

PIETNÍ AKT NA PAMÁTKU OBĚTÍ I. SVĚTOVÉ VÁLKY
U příležitosti 100. výročí od vzniku 1. světové války si občané obce připomněli 21 padlých
chlumínských občanů, jejichž jména uchovává pomník umístěný před místním kostelem.

JEDNÁNÍ ZÁSTUPCE CÍRKVE A STAROSTY OBCE
Dne 4. 8. 2014 bylo zástupcem řádu katolické církve v obvodu Neratovice, jako správce místního kostela Chlumín, svoláno jednání k požadavku obce, zajištění generální opravy kostela. Podáním žádosti Krajskému úřadu Středočeského kraje o ﬁnanční dotaci z Fondu kultury
pro obnovu památek k opravě střechy, krovů a obvodových zdí obec neuspěla. Zastupitelstvo
obce Chlumín bude požadovat od církve zahájení opravy kostela. Obec se bude plně podílet na
vypracování žádosti o dotaci z Evropských fondů. Přítomný zástupce církve na uvedeném
jednání vyjádřil své stanovisko „zásadního nesouhlasu“ k záměru obce, požadovat generální
opravu kostela Chlumín.

ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY OBCE CHLUMÍN ZAJIŠŤOVANÁ
ZDRAVOTNÍM STŘEDISKEM OBŘÍSTVÍ
Praktický lékař pro dospělé MUDr. Naděžda Sehnalová
Zhodnocení roku 2014
V ordinaci praktického lékaře v roce 2014 nenastaly žádné zásadní změny, co se týká přibližného počtu registrovaných pacientů, ošetření, návštěvní služby a úmrtí.
Návštěvní službu ohledně kontroly zdravotního stavu z největší části u stabilizovaných starších pacientů zajišťují sestry z Charity a Červeného kříže a společně s jejich asistencí jsme
schopni upravovat medikaci a hodnotit stav nemocného. Za jejich péči moc děkujeme. Je však
pravdou, že mnohdy někteří pacienti vyžadují péči odborné zdravotní sestry, přesto, že jejich
péče je sociální. Toto je třeba si uvědomit, jelikož sociální péči zdravotní pojišťovny neplatí.
Často pacienti pobírají sociální příspěvek na péči jiné osoby (ne zdravotní sestry).
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V průběhu roku 2014 běžně provádíme vyšetření EKG, INR - vyšetření krevní srážlivosti u pacientů užívajících Warfarin a CRP - vyšetření zánětlivého faktoru.
Vzhledem k tomu, že se vzdělávám, investuji do nových zařízení a snažím se pacientům co nejvíce vyhovět, pořídila jsem si Holter TK (tzv. ambulantní monitorování krevního tlaku v průběhu 24 hod.) Průměrně vyšetřím 2 pacienty za týden. Moji klienti si pochvalují,, že nemusí
chodit do jiných odborných zdravotnických zařízení a toto vyšetření a zhodnocení provedu
u nás na středisku. Myslím si, že vzhledem k širokým diagnostickým metodám v ordinaci, můžeme pacienta komplexně vyšetřit u nás (téměř při jedné návštěvě lékaře). Zdaleka ne všechny
ambulance praktických lékařů nabízejí tuto možnost. V tomto roce 2014 jsme provedli 825 preventivních prohlídek, což je téměř 40 % všech registrovaných pojištěnců. Přišlo dobrovolně
i několik klientů, jelikož zdravotní pojišťovny aktivně rozesílaly pozvánky k prevenci. Více než
80 % prevencí však zajišťuji sama při běžných prohlídkách. Stejně je to i s vyšetřením na stolici
(skryté krvácení) a mamografem (ten sledují téměř vždy gynekologové). Vzhledem ke zlepšování léčby a tímto i přibývání léků u jednotlivých pacientů Vás žádáme, aby jste si svoji medikaci
vždy vypsali na lístek a předali zdravotní sestře a v odpoledních hodinách recepty napíši. Není
možné telefonovat o recepty a přitom nevědět jaké léky užíváte. Vaši chronickou medikaci by jste
měli znát anebo mít vypsanou. I nadále platí, že máme v ordinaci určitý řád - ordinační hodiny.
Prosím, aby jste respektovali rozpisy akutních a objednacích ordinačních hodin, poněvadž jen
tak budeme všichni spokojeni. Nelze v době objednaných ošetřovat pacienty, kteří nejsou objednáni a nevědí, jak ordinujeme.
DBEJTE O SVÉ ZDRAVÍ, CHOĎTE NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY A USMÍVEJTE SE!
RÁDI VÁS OŠETŘÍME, ALE BUĎTE TRPĚLIVÍ A TOLERANTNÍ! MY SE NA VÁS TAKÉ
USMÍVÁME. A POKUD IHNED NEREAGUJEME NA KLEPÁNÍ NA DVEŘE NEBO TELEFON, TAK PRACUJEME!
Mám nové stránky s aktuálními informacemi: www.mudrsehnalová.cz.
Hodně zdraví, lásky a tolerance v roce 2015
MUDr. Naděžda Sehnalová s Danou Ederovou

DĚTSKÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO OBŘÍSTVÍ
Praktický lékař pro děti a dorost MUDr. Petr Šusta
Po celý rok sloužila ordinace Na Štěpáně kontinuálně potřebám pacientů. Poskytovali jsme
preventivní a léčebnou péči dětem od narození do 19 let věku. Radost nám přináší dobré zdraví
a spokojenost našich klientů. Jsme zde pro vás stále ve stejném složení.
Milí spoluobčané, přejeme vám do roku 2015 zdraví, lásku, štěstí a hodně úspěchů v osobním
životě.
Petr Šusta a Veronika Rechcíglová

15

Ročenka 2014 obce Chlumín

UDÁLOSTI V OBCI r. 2014
Jedním z členů Sboru dobrovolných hasičů Chlumín je mladý chlumínský občan,
nadstrážmistr Jakub Štyller, jehož zaměstnavatelem je Hasičský záchranný sbor ČR,
centrální stanice Mělník. 29. 6. 2014 dispečink HZS Mělník, ohlásil dopravní nehodu.
Posádka 4 členné záchranné služby HZS okamžitě vyjela na místo nehody. Během jízdy však
jejich cesta skončila, těžkou havarií. Jakub Štyller, ač sám zraněn, vyprostil z havarované auta,
s pomocí náhodného cyklisty posádku - tří těžce zraněných mužů. Zraněný Jakub Štyller stačil zavolat záchrannou zdravotní službu a sám upadl do bezvědomí. Zranění byli během krátkého času přepraveni vrtulníkem do nemocnice. Nadstrážmistrovi Jakubu Štyllerovi byla
ministrem vnitra Milanem Chovancem předána „Medaile za statečnost“. Klubem HC Sparty
Praha byl Jakubu Štyllerovi slavnostním ceremoniálem na stadionu Sparty Praha „vzdán hold
za statečnost.“
Obec Chlumín se též připojuje k poděkování a ocenění za statečnost našeho občana pana
Jakuba Štyllera.

V roce 2014 byla nakladatelstvím Proxima Bohemica vydána výpravná kniha „Města a obce
České republiky“. Jejím posláním je seznámení veřejnosti s lokalitami krajů, správními celky,
městy a obcemi České republiky. V rámci této publikace je prezentována rovněž obec Chlumín, dříve městečka s hrdelním a trhovým právem. Pozornost je věnována jak historii obce, tak
její současnosti. Do knihy je možno nahlédnout na OÚ v úředních hodinách.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUMÍN
Rok 2013/2014 - Základní škola a mateřská škola Chlumín
V tomto školním roce ZŠ měla 2. třídy, 1. - 5. postupný ročník.
V I. třídě byl 1. a 2. ročník, celkem 17 žáků. Ve II. třídě byl 3., 4. a 5. ročník, celkem 17 žáků.
V tomto školním roce navštěvovalo základní školu celkem 34 žáků.
Mateřská škola měla naplněnou kapacitu 50 dětí. Každé oddělení 25 dětí. Školní družinu navštěvovalo 23 žáků.
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Jako každý rok škola pořádala plánované akce a kulturní pořady:
divadelní představení, návštěvy kina, vánoční exkurze do Prahy, vánoční koncert, výstavu
vánoční a velikonoční, kde jsou vystaveny práce našich žáků a veřejnost je vždy kladně hodnotí.
Besedy o ochraně přírody, o migraci ptáků, sportovní klání mezi okolními školami, jako
fotbalový turnaj, turnaj ve vybíjené a olympijský sedmiboj. Jako každý rok se naši žáci
zúčastnili okresní soutěže „Mladý zdravotník“, kde obsadili pěkné 3. místo. Podnikli jsme
výlet na horu Říp, kde se žáci seznámili s historií tohoto místa a výlet za zvířátky do ZOO
Praha. Na škole v tomto roce také pracovaly 3. zájmové útvary: hra na zobcovou ﬂétnu, kde se
učí hrát žáci od mateřské školy, pohybové hry, kde sportují a zdokonalují se v různých
kolektivních sportovních hrách, výuka anglického jazyka také už od mateřské školy. Celkem
je navštěvovalo 32 žáků.
Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků jsou: vědomosti a dovednosti žáků, strukturovanost výuky, spolupráce s rodiči, soudržnost pedagogického sboru a dobré klíma třídy.
Proto absolventi naší školy jsou na školách úspěšní. Všichni základní vzdělání na základní
škole úspěšně dokončí. Podle informací z jednotlivých škol naši žáci nemají problémy s adaptací na výuku a jejich vědomosti jim umožňují úspěšně zvládnout učivo.
Mgr. Věra Hloušková, ředitelka
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Sbor pro občanské záležitosti obce Chlumín, jež zastupuje paní Alena Sládková - předsedkyně,
paní Květoslava Svobodová - členka, a paní Marie Brabcová - členka. Věkový průměr našich
spoluobčanů vyžaduje rozdílnou aktivní činnost a zájem od SPOZ .
První nedílná činnost SPOZ spočívá ve společenském dění v obci, blahopřáním jubilantům
k jejich významným životním výročím od věku (50 - 80 po 5 letech), od 80 let věku oslovují
jubilanty každým rokem. Rok 2014 zaznamenal 41 jubilejních výročí našich spoluobčanů.
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Pod záštitou Obecního úřadu Chlumín se spoluprací Základní školy Chlumín je pravidelnou
a milou činností slavnostní vítání občánků Zahájením přivítání starosty obce, rodičů a hostů
předsedkyní sboru vystoupí s vyjádřením přání lásky, zdraví, životních úspěchů dětem i rodičům
starosta obce RSDr. Václav Pokorný. Součástí slavnostního odpoledne - vítání občánků je
vystoupení žáků Základní školy Chlumín s hudební vložkou programu pod vedením paní učitelky
Mgr. Radky Frankové. Účinkujícím slavnostního odpoledne patří vřelé poděkování.
Byly přivítány 2 děti:
Alexandr Semkovič, nar. v roce 2013
Matěj Dudy, nar. v roce 2013
Dětem přejeme štěstí, zdraví a láskou naplněný život.
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Ke dni MDŽ byl zajištěn společenský večer s hudebním vystoupením pana Petra Štamfesta. Za
ﬁnanční příspěvek na občerstvení patří poděkování Obecnímu úřadu Chlumín a výrobním
dovednostem našich žen.

V měsíci listopadu se uskutečnilo další večerní společenské setkání žen.
V měsíci říjnu 2014 Obecní úřad Chlumín ve spolupráci s SPOZ popřál na slavnostním shromáždění manželům Dagmar a Václavu Bittnerovým k diamantové svatbě další šťastné roky
společného života.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHLUMÍN
Sbor dobrovolných hasičů Chlumín prošel v roce 2014 výraznou obrodou.
K 1. 1. 2015 má SDH 75 členů: 19 mužů, 12 žen, 44 mladých hasičů, zvaných „Soptíci“
Výbor SDH Chlumín v roce 2014:

starosta
náměstek starosty a preventista
jednatel a technik
velitel SDH a Jednotky SDH
hospodář - pokladní
vedoucí mladých hasičů a kronikářka
předseda revizní komise

Radek Douša
Zdeněk Bláha
Bc. Václav Pokorný
Stanislav Veselý
Tomáš Petržilka
Alena Hodysová
Bedřiška Bittnerová
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Sbor dobrovolných hasičů Chlumín se v roce 2014 zaměřil na efektivní návrat práce s mládeží, především na sportovní a odborné úrovni.
Jednotka SDH Chlumín, která plní své závazky v požární ochraně v obcích Chlumín, Újezdec
a Hostín u Vojkovic (Zálezlice ukončily spolupráci v březnu 2014 bez uvedení důvodů).
Jednotka SDH je zařazena do Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje v kategorii JPO III. a je řízená operačním dispečinkem HZS Kladno a povolávána k zásahovým
událostem i mimo území své působnosti.
SDH v roce 2014 likvidoval 9 požárů budov, výjezd ke 3 technickým zásahům, k likvidaci
odpadu.
Z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na projekt dokončení “Rekonstrukce
a vybavení CAS Tatra T148 a nákup tlakových lahví“ byla poskytnuta SDH Chlumín na rok
2014 ﬁnanční částka ve výši 199.500,- Kč, s účastí obce 5 %, což je 10.500,- Kč z celkových nákladů 210.000,- Kč.
Dále byly koupeny hadice, nastavovací žebřík, svítilny, proudnice, megafon, pracovní stejnokroje. Z rozpočtu obce Chlumín byla poskytnuta částka 140.000,- Kč na vybavení mladších
požárníků pro požární sport pracovní stejnokroje, proudnice, rozdělovač, projektor s plátnem. Na sportovní a kulturní akce SDH ﬁnanční částku 35.000,-Kč.
Kulturní a společenská činnost SDH v roce 2014:
Společenská a kulturní činnost byla zahájena zdařilým hasičským plesem, Staročeským májím
deštivé počasí nepřálo. I přesto májový déšť náladu pod střechou společenského sálu SDH
k tanci nepokazil. Dalšími akcemi byl masopustní rej, pálení čarodějnic, dětský den se stanováním pro mladé hasiče, drakiáda, dýňování, lampionový průvod, mikulášský karneval, diskotéka pro mladé hasiče.
Sportovní činnost: Soutěž pro mladé hasiče „závod na 60 m překážkové dráhy jednotlivců“
s účastí 254 soutěžících.
Soutěž mladých hasičů v požárním útoku „O pohár starosty obce“.
Soutěž v požárním útoku dospělých „O pohár starosty obce“.
Sportovním úspěchem mužů bylo obsazení 2. místa v šestiboji v Kralupech. V průběhu roku
se členové SDH zúčastnili v rámci okresu 5. soutěží s průměrnými výsledky v soutěžích.
SDH Chlumín se zúčastnil oslav 150. výročí založení prvního dobrovolného hasičského sboru
v Českých zemích ve Velvarech (založen v roce 1864).
SDH Chlumín děkuje paní Jiřině Fialové, radní Krajského úřadu Středočeského kraje
za pomoc v poskytování podpory a osobní účast na akcích SDH.
Sbor dobrovolných hasičů Chlumín děkuje Krajskému úřadu Středočeského kraje, zastupitelstvu obce Chlumín za poskytnuté ﬁnanční dotace pro zajištění účelového vybavení SDH
a konání akcí.
Děkujeme za spolupráci TJ Sokol a ZO ČSCH Chlumín za ﬁnanční podporu při pořádání akcí
pro děti.
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RYBÁŘSKÝ ODDÍL CHLUMÍN
Rybářským závodům předcházel úklid okolí rybníka, během roku přikrmování ryb, pravidelná péče o rybí násadu.
Konečné výsledky rybářských závodů konané dne 16. 8. 2014 prokázaly celoroční péči o stav
úlovků.
Rybářských povolenek v roce 2014 bylo obecním úřadem vydáno 44 pro dospělé: 200,- Kč/rok.
pro mladé rybáře: děti do 9 let zdarma, od 9 - 15 let: 100,- Kč/rok.
Závody rybářů v odchytu ryb konané dne 16. 8. 2014 na rybníku Rasovna.
Jméno rybáře:
umístění:
celková délka úlovku:
Rumler Milan
1.
439 cm
Vrábel Martin
2.
176 cm
Volf Josef
3.
109 cm
Štický Otakar
4.
92 cm
Štěpnička Milan
5.
81 cm
Horák František
6.
39 cm
Moc Miloslav
7.
37 cm
První vylovená ryba: p. Josefem Volfem
Největší ulovená ryba: p. Otakarem Štickým

33

Ročenka 2014 obce Chlumín
6. 9. 2014 se na rybářských závodech zúčastnilo l0 mladých rybářů.
Výsledky umístění:
Jméno rybáře:
Volf Milan
Ivanová Anetka
Štěpnička Matouš
Ivan Ondřej
Horáková Simonka
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umístění:
1.
2.
3.
4.
5.

celková délka úlovku:
142 cm
116 cm
100 cm
95 cm
47 cm
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ
CHLUMÍN
Zájmová organizace Českého svazu chovatelů Chlumín otevřela dne 26.- 27. 9. 2014 58. výstavu drobného zvířectva. Prezentovaná nabídka představila návštěvníkům opět bohatou plejádu kvalitních, vystavovaných druhů králíků, drůbeže a holubů.
ZO ČSCH Chlumín děkuje obecnímu úřadu za ﬁnanční dotaci na uspořádání této výstavy,
všem sponzorům za ﬁnanční a věcné dary.
Obecní úřad a zastupitelstvo obce Chlumín
Arboeko, s.r.o., Obříství - okrasné stromky
Hanka, s.r.o., Zálezlice - výroba a prodej zeleniny
Farma CET Trading, s.r.o.
Petr Semerád - soukromý zemědělec
Jan Staník - soukromý zemědělec
Miloslav Špic a syn - soukromý zemědělec
PaeDr. Zdena Brožková a Ing. Zuzana Slavíková
Jiří Blahník - kovovýroba (tel. 604 763 308)
Jiří Toman
ZO ČSCH Chlumín děkuje za věcné a ﬁnanční dary:
Paní Jiřině Fialové, radní Krajského úřadu Středočeského kraje
PaeDr. Milanu Němcovi, náměstkovi hejtmana Střed. kraje
RSDr. Václavu Pokornému, starostovi obce Chlumín
Vlastimilu Eisenhammerovi. předsedovi výstavního výboru
Josefu Kokoškovi, předsedovi ZO ČSCH Chlumín
Na místní výstavě dne 26. - 27. 9. 2014 bylo vystaveno celkem 510 ks králíků, drůbeže a holubů.
Expozice: velká plemena králíka
186 ks
malé plemeno králíka
54 ks
králík se zvláštní strukturou srstí 4 ks
plemeno zakrslého králíka
6 ks
Expozice drůbeže
54 ks
Expozice holubů
206 ks
Na výstavě byl předán pohár mladé chovatelce Janě Petržilkové za nejlepšího králíka výstavy
“Ruský černý“. Za nejlepší drůbež předán pohár Eriku Dlaskovi, mladému chovateli.
Dále bylo předáno: za chov králíků 18 čestných cen
za chov holubů 15 čestných cen
za chov drůbeže 12 čestných cen
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Dále byly předány:

2 poháry vystavovatelům za chov králíka
1 pohár za chov drůbeže
3 poháry za chov holubů

V průběhu roku se členové ČSCH Chlumín zúčastnili celkem 16 výstav na nichž získali
7 pohárů a 57 čestných cen.
Veterinární dozor zvěře zajistil MVDr. František Pochobradský.
ZO ČSCH Chlumín děkuje všem vystavovatelům za reprezentaci chovu kvalitního drobného
zvířectva.
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HONEBNÍ SPOLEČENSTVO CHLUMÍN-ÚJEZDEC
předseda
místopředseda a hospodář
pokladní

Kroupa Zdeněk
Zachara Petr
Pokorný Luboš

Podmínky malé lovné zvěře se změnily, kde před desítkami let kraloval zajíc, ovlivnila změna rozvoje zemědělství s velkokapacitními stroji (zmizely meze, remízky a jiné úkryty pro malou zvěř).
Úlovky 2 honů v honebním katastru Chlumín - Újezdec prokazují změnu stavů a druhů zvěře.
14 lišek, 2 srnce. 1 srnu, 2 srnčata, 89 divokých kachen, 66 bažantích kohoutů, 8 zajíců.
K 1. 1. 2015 má HS 5 členů a 9 stálých hostů. Honební výměra HS představuje 862 ha a 5 mysliveckých políček v okrajových částech neobdělavatelných pozemků.
Z rozpočtu obce Chlumín poskytlo zastupitelstvo obce Chlumín, honebnímu společenstvu na
rok 2014 neinvestiční dotaci 8.000,- Kč na pořádání akcí a nákup krmiv pro drobnou a spárkatou zvěř. Jadrná krmiva, seno, sůl a medikamenty.
Honební společenstvo zakoupilo 3 štěňata loveckých psů k práci pro myslivost. Plemeno českého fouska, jeden sdílí péči a výcvik u pana Petra Zachary, jeden u pana Zdeňka Kroupy. Třetího německého krátkosrstého ohaře má pan Jan Svoboda. Všechny 3 psi vykonali řádně
podzimní lovecké zkoušky.
Honební společenstvo, jako každý rok zajistilo Základní škole Chlumín vánoční stromek k výzdobě místního kostela při konání úspěšného vánočního koncertu.
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Členové HS Chlumín v zimních měsících zajišťovali krmení ve 24 zásypech pro bažanty,
7 krmelců pro srnčí zvěř a 4 slaniska. V rámci kulturních akcí pořádali myslivecký ples s bohatou mysliveckou tombolou.
Honební společenstvo děkuje zastupitelstvu obce za ﬁnanční dotaci.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL CHLUMÍN
ODDÍL FOTBALU
Rok 2014 zahájila TJ Sokol Chlumín s umístěním fotbalových soutěží ve III. tř. skupiny B.
V průběhu roku, nemalého počtu fotbalových zápasů s předsevzetím postoupit do vyšší třídy,
se nepodařilo. Ukončením fotbalové sezony klesli do IV. tř.
Začátkem roku 2014 založila členská základna TJ Chlumín tým mladších žáků nar. v roce 2002
- 2005, který se začal připravovat pod dohledem pana Petra Štamfesta a pana Miroslava Priatky. Počáteční výsledky žáků nejsou uchvacující, ale je důležité, že je fotbal baví. V závěru
roku je registrováno 12 žáků. Obec Chlumín ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů
Chlumín zajistila pro mládež nové hliníkové branky.
Členové TJ se během roku podíleli na turnajích v míčových sportech na víceúčelovém hřišti na
VI. ročníku turnaje nohejbalu “O pohár starosty obce“ s vítězstvím Miroslava Priatky. Během
prázdnin se konal třetí ročník tenisového turnaje ve čtyřhře „O pohár místostarosty obce“
s vítězství bratranců Švábových. V závěru roku se konal turnaj ve stolním tenise 16 startujících
s probojováním do ﬁnále Jiřího a Petra Štamfestových. Prémiový pohár za třetí místo vybojoval Jan Baran starší.
Krom sportovních aktivit se členové podíleli na kulturních akcích v obci. 6. ročník fotbalového turnaje složený z mladých fotbalistů. Prvenství turnaje ovládl S.F.C. junior Chlumín.
Další umístění obsadil Hostín a Tuhaň. Večer se konala pouťová zábava. Pro děti byl uspořádán dětský den. Společenského sálu bylo využito ženami pro MDŽ a setkání podzimní. Honebním společenstvem pro myslivecký ples, ukončení honu s večerní zábavou, podzimní
zkoušky loveckých psů. Další činností TJ je údržba hřiště s celým areálem. TJ Sokol děkuje zastupitelstvu obce za poskytnutou ﬁnanční dotaci.
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V souvislosti se sportovními aktivitami v naší obci je třeba zmínit chlumínského občana Štefana Zvadu. Od svého mládí se zajímal o sportovní vzpírání. Jeho silná vůle a pravidelné tréninky ho přivedly do Tělovýchovné jednoty Sokola Mělník, kde získával v soutěžích dokonalost
svých schopností v disciplině v silovém trojboji. Úspěšný reprezentant Štefan Zvada byl nominován do české reprezentace na Evropský šampionát, v červenci v Plzni roku 2014. Obhájení 3. místa - bronzové medaile na evropském šampionátu mu zajistilo nominaci do státní
reprezentace na světový šampionát v silovém trojboji, v nejsilnější váhové kategorii, kde vytvořil 3 nové republikové rekordy. V silné konkurenci reprezentantů Ameriky, Francie, Norska
a Německa, v disciplině dřepu s 215, 225 a 232 kg, znamenalo nový rekord. Dalšími dvěma
úspěšnými pokusy v benchpressu s činkou 157 a 165 kg se umístil Štefan Zvada na 3. místě.
V mrtvém tahu na mistrovství světa s 225, 235 a 245 kg obsadil opět 3. místo, získání bronzové medaile.
K úspěšným výsledkům na šampionátu k získání bronzových medailí na mistrovství „Evropy
i Světa“ blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší obce.
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PODNIKATELSKÁ ČINNOST V OBCI
Obchod se smíšeným zbožím
Restaurace „Na hřišti“
Kovovýroba
Sklenářství
Výuka jazyků, tlumočení
Překlady knižních titulů
Účetnictví, administrativní práce
Pěstitelská pálenice
Práce ve výškách

ZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST
Zemědělskou činnost v k.ú. obce Chlumín zajišťuje na téměř 90 procentech orné půdy, formou velkovýroby 11 soukromých zemědělců, ve větší míře pronajatých pozemků vlastníků:
Josef Buřil, Jan Staník, Michal Červenka, Jan Bittner, Igor Havelka, Petr Hanka-Mochov, Petr
Semerád, Pavel Pokorný, ZOD Hostín, Miloslav Špic a syn, Česká ﬁrma Trading,s.r.o. Chlumín.

Vážení chlumínští občané,
když jsme před šestnácti lety v Obříství s pěstováním zeleniny začínali, chtělo to trochu odvahy.
Pokusy těch, kteří to zkoušeli před námi, moc dobře nedopadli. Taková pole, jako jsou ta úporská, široko daleko nenajdete. Proto jsme vydrželi a původních 35 ha se rozrostlo, včetně části
chlumínských pozemků na 380 ha, s pěstováním na 170 ha brambory, 90 ha mrkev a petržel,
65 ha cibule, 25 ha kedluben, také zelí, zelené fazolky, porek a pažitku. Převážnou většinu produktů dodáváme do obchodních řetězců v České republice /Kauﬂand, Billa, Tesco/.
Zeleninu pěstujeme v systému IPZ. Zelenina je zdravější, s minimálním používáním postřiků
a hnojiv. Její jakost podléhá pravidelné kontrole. S klidným svědomím je pro naše děti vyhovující.
Zeleninu nejen pěstujeme, ale k prodeji připravujeme. Třídíme, pereme a čistou balíme. To
všechno do loňského roku probíhalo v Mochově. Doprava na takovou vzdálenost je drahá a kvalitě rozhodně neprospívá. Proto jsme v roce 2012 začali budovat nové středisko v Zálezlicích.
V letošním roce jsme zahájili provoz. Čerstvé je čerstvé a to platí o zelenině dvojnásob. Proto připravujeme v Zálezlicích prodej i ze dvora. A jako malé poděkování za Vaši trpělivost s traktory
a občas i s nějakým tím blátem na silnicích pro Vás v létě připravujeme „Den otevřených dveří“,
spojený s ochutnávkou naší zeleniny.
Dovolte mi poděkovat Vám všem, kteří nám pomáháte a pokud někdo z Vás má zájem o práci na
čerstvém povětří rádi Vás mezi sebou přivítáme.
Petr Hanka, výroba a prodej zeleniny Zálezlice
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STAVEBNÍ ČINNOST OBCE V ROCE 2014
Odvodnění vlhkosti základů obvodových i vnitřních zdí budovy obecního úřadu.
Zahájení generální opravy I. etapy morového sloupu ve výši 456.000,- Kč s účastí obce 5%,
což je 24.000,- Kč. Rekonstrukce změny vytápění z elektrického na plynové v budově mateřské školy. Provedení přechodu pro chodce na silnici II/101 u obchodu s výrazným ﬁnančním
přispěním Vltavských štěrkopískoven.
Zabudování obrubníků u komunikace od kostela ke hřbitovu, taktéž s výrazným ﬁnančním
přispěním České farmy v Chlumíně.
Oběma sponzorům patří velké poděkování.
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PLÁN ROZVOJE OBCE NA ROK 2015
S využitím dotace z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje bude dokončena
oprava morového sloupu. Zastupitelstvo obce bude požadovat od církve zahájení opravy místního kostela. Obec se bude plně podílet na vypracování žádosti o ﬁnanční dotaci na opravu
kostela z Evropských fondů. Zastupitelstvo obce bude i nadále plně využívat možnost získání
dotací ze Středočeského kraje i Evropských fondů na opravu památek obce, rekonstrukce
místních komunikací a komplexní opravu hřbitovní zdi. Zastupitelstvo obce zajistí vypracování studie sportovního a volnočasového využití prostoru školní zahrady a možnosti získání
dotací na její realizaci.
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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.: 315 637 111
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: 15,00-17,00 hod.,So-Ne, svátky: nepřetržitě
n Nemocnice Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 722 855
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 n. L., 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
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

150
158
155
112

315 685 051
315 650 333
315 682 008
315 636 311
326 735 587
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Úřad práce Neratovice, Na Výsluní 1234
Úřad práce Mělník, Nová ul. 2571/1
Česká správa soc. zabezpeč. Mělník, Tyršova 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 208
Okresní správa spojů Mělník

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 škola a mateřská škola Chlumín, okres Mělník
Česká pošta Chlumín
ČSAD Střední Čechy, Brandýs n. L., Stará Boleslav
Veolia Transport Praha - pobočka Neratovice

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

ZDRAVOTNÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Praktická lékařka 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 záchranná služba Mělník, Bezručova 3409
Poliklinika Neratovice, Kojetická 1021
Lékárna Neratovice, Kojetická 1021
Lékárna Neratovice, J. K. Tyla, 862
Veterinární 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
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Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce Chlumín, Sbor pro občanské záležitosti
a zájmové organizace obce přejí všem spoluobčanům do roku 2015
pevné zdraví, osobní i rodinnou pohodu.
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Zpracovala Miloslava Antošová – kronikářka obce
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