ROČENKA 2013

obce Chlumín

Vážení spoluobčané,
počátek každého roku je spojen s ohlédnutím a hodnocením toho, co se podařilo splnit
z plánů a záměrů uplynulého roku a ohlédnutí o tom, jak jsme v obci žili, jak se nám podařilo,
či nepodařilo, dále rozvíjet kulturní a společenský život naší obce. Obsah „Ročenky obce
Chlumín“ za rok 2013 podává v tomto smyslu dostatek faktických, písemných
i fotograﬁckých důkazů.
V loňském roce bylo největší událostí předání občanům do užívání dílo „Revitalizace místní
části obce U ústavu“ dne 10. 5. 2013. S pomocí dotace Středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst ve výši 6.250.000 Kč a ﬁnančního podílu obce ve výši 330.000 Kč se podařilo vytvořit
zdařilé dílo jak architektonicky, tak i stavebně, které spolu se školou jsou důstojnou
dominantou vjezdu do naší obce. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat zejména
zastupitelům Středočeského kraje za náš okres paní Jiřině Fialové a panu Dr. Milanu
Němcovi za jejich pomoc, dále pak dodavatelské ﬁrmě Neumann, s.r.o. za kvalitní práci
a dobrou spolupráci. V neposlední řadě poděkování patří i autoru stavebního projektu
ing. Aloisu Paličkovi a panu Daliboru Šulcovi, osvědčenému technickému dozoru stavby ,ale
též panu ing. Františku Adamkovi, který obci pomáhá od roku 2007 při zajišťování
výběrových řízení, které vždy prošly všemi následnými kontrolami včetně kontroly NKÚ bez
ztráty kytičky. Poděkování patří i zahradníkům Školního statku Mělník, tvůrcům projektu
a výsadby zeleně celé místní komunikace.
Nedílnou součástí zpětného ohlédnutí za uplynulým rokem je i kulturní a společenský život
v naší obci. Z přehledu činnosti jednotlivých zájmových organizací uvedeného na stránkách
„ročenky“ včetně bohaté fotodokumentace je patrné, že v obci dále pokračoval bohatý
kulturní život organizovaný a vytvářený právě činností zájmových organizací. Za jejich
práci, která je materiálně i morálně podporována zastupitelstvem naší obce, patří velký dík
celé členské základně, zejména všem organizátorům a členům, kteří se aktivně podílejí na
přípravě a konání jednotlivých akcí. Velice si vážíme zejména jejich práce s dětmi, jako
budoucími pokračovateli tradic naší obce. V této souvislosti chci poděkovat i učitelskému
sboru a zaměstnancům Základní a mateřské školy Chlumín za jejich práci a zejména pak
výchovu k uctívání a rozvoji kulturních a společenských tradic a hodnot obce Chlumín.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych na závěr využil příležitosti vydání „Ročenky obce
Chlumín 2013“ a poděkoval za práci všem členům zastupitelstva naší obce i zaměstnancům
Obecního úřadu. Z uvedené bilance investiční činnosti, materiální vybavenosti obce
i kulturní a životní úrovně občanů obce Chlumín vyplývá, jak náročné a zodpovědné úkoly
zastupitelstvo i zaměstnanci obce řešili a jakých výsledků díky přístupu celého kolektivu bylo
dosaženo.
Přeji nám všem do dalšího období hodně sil, pevné zdraví, rodinnou pohodu a co nejméně
starostí.
RSDr. Václav Pokorný, starosta obce

ROČENKA 2013
Zastupitelé obce Chlumín v roce 2013
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 2013
Příjmy
(ﬁnanční úřad, poplatky, dotace, bytové a nebytové hospodářství)

12.487.771,- Kč

Výdaje
(zejména: činnost místní správy, dokončení akce „Revitalizace ulice U ústavu,“ projektové
práce na akci „Rekonstrukce místní komunikace U rybníka“ a „Přechod pro chodce u ubchodu,“ provoz veřejné silniční dopravy, neinvestiční příspěvek ZŠaMŠ Chlumín, změna č. 1
Územního plánu obce, svoz odpadu, náklady na činnost zájmových organizací, péče o vzhled
obce a veřejnou zeleň, veřejné osvětlení)
11.585.379,- Kč
Financování
Splátky úvěrů u ČMZR banky
Prodej cenných papírů České spořitelny, a.s.

627.948,- Kč
164.000,- Kč

Zisk po zapojení ﬁnancování

438.444,- 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
zkolaudovaných
rekreačních
neobsazených

189
157
4
2
19
7
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K 1. 1. 2014 má obec Chlumín 496 obyvatel hlášených k trvalému pobytu.
Kategorie:
Dospělí
muži
ženy

396
201
195

Děti (15-18) let
chlapci
dívky

18
10
8

Děti do 15 let
chlapci
dívky

82
40
42

Vybrané statistické údaje:
děti (6-7 let)
10
děti (do 3 let)
32
průměrný věk obyvatel
38,45
cizinci s povoleným trvalým pobytem v obci (bez rodinné vazby na občana ČR)
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Narozené děti v roce 2013: Lukáš Orel, Julie Korbelová, Alexandra Magdaléna Arazimová,
Adéla Beníšková, Kryštof Salač, Matěj Dudy.
Z našich řad odešli spoluobčané:
Marie Rousová ve věku 96 roků
Bohumil Kopáč ve věku 70 roků
Marie Svobodová ve věku 67 roků
Alexandr Vokoun ve věku 75 roků
Miroslav Grégr ve věku 75 roků
Jiří Tyle ve věku 83 roků
Miroslav Uher ve věku 67 roků
Pozůstalým rodinám vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Obecní úřad Chlumín poskytuje pro občany tyto služby prostřednictvím kontaktního
místa Czech POINT:
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Vydání ověřeného výstupu ze seznamu kvaliﬁkovaných dodavatelů
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Výpis z Insolvenčního rejstříku
Přijetí podání podle živnostenského zákona (par.72)
Datové schránky
Autorizovaná konverze dokumentů
Výpis údajů a žádosti o změny z registru obyvatel a osob
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
Rok 2013 byl volebním rokem.
První kolo volby prezidenta republiky v obci Chlumín konané ve dnech 11. a 12. 1. 2013
Jméno a příjmení kandidát:
MUDr. Zuzana Roithová
Ing. Jan Fischer
Ing. Jana Bobošíková
Taťana Fischerová
MUDr. Přemysl Sobotka
Ing. Miloš Zeman

Počet hlasů
2
31
3
5
6
72

Prof. JUDr.Vladimír Franz
Mgr. Jiří Dienstbier
Karel Schwarzenberg

12
46
40

Druhé kolo volby prezidenta republiky v obci Chlumín konané ve dnech 25. a 26. 1. 2013
Jméno a příjmení kandidáta
Ing. Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg

Počet hlasů
138
72
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26. října
2013 v obci Chlumín.
Název strany
Komunistická strana Čech a Moravy
ANO 2011
Česká strana sociálně demokratická
TOP O9
Strana zelených
Občanská demokratická strana
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
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Počet hlasů
54
38
34
18
12
10
9
8
3

Procento
27,41
19,29
17,26
9,14
6,09
5,08
4,57
4,20
1,52

Ročenka 2013 obce Chlumín
Dělnická strana sociální spravedlnosti
KDU-ČSL
Romská demokratická strana
Strana soukromníků ČR
Strana práv občanů Zemanovci

3
2
1
1
4

1,52
1,02
0,51
0,51
2,03

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
30. 1. 2013 - zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– starosta obce informoval o počtu obyvatel obce k 1. 1. 2013: celkový počet obyvatel s trvalým
pobytem je 476 (včetně 4 vazebních cizinců), trvalý počet cizinců 3, vízový pobyt cizince 4,
– ZO bere na vědomí informativní zprávu starosty obce o stavu zaměstnanců zařazených pod
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obecním úřadem: 2 (přepočtený počet zaměstnanců v rámci úvazku 1,25), zaměstnanci nezařazeni pod obecním úřadem 2 (přepočtený počet zaměstnanců v rámci úvazku1,20).
– dále ZO bere na vědomí, že organizační struktura obce Chlumín zůstává beze změny.
– starosta obce seznámil s právním stanoviskem advokáta JUDr. Petra Zikmunda v souvislosti
s prodejem pozemku obce p. č. 23 v k. ú. Chlumín, paní Marcele Vaňousové za kupní cenu
ve výši 182,- Kč/m2. ZO souhlasí s postupem prodeje podle zpracovaného právního stanoviska JUDr. Petra Zikmunda ze dne 17. 1. 2013.
– ZO schvaluje starostou obce předložený návrh rozpočtového opatření rozpočtu obce na rok
2012.
Připomínky vzešlé z jednání ZO ze dne 19. 12. 2012:
Připomínka pana Miroslava Priatky k výškovému zaměření komunikace v části ulice okolo
čp. 122, a další připomínka na nekvalitní provedení zámkové dlažby u zahrady čp. 92 kde
nebyl proveden štěrkový zásyp. K uvedeným připomínkám předložil starosta obce písemné závěry z kontrolního zaměření ze dne 18. 1. 2013, vypracované hlavním inženýrem projektu
ing. Aloisem Paličkou, s ohledem na spádové poměry komunikace uvedené v projektu.
Připomínka paní Marcely Vaňousové k osvětlení hasičské zbrojnice v pozdních večerních hodinách. Starosta SDH připomínku zdůvodnil vykonáváním nutných prací na údržbě požární
techniky.
3. 4. 2013 - zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO deleguje starostu obce Chlumín RSDr. Václava Pokorného k zastupování obce Chumín
na valných hromadách společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s., které se budou konat v roce
2013.
– Na základě dopisu paní Marcely Vaňousové ze dne 1. 12. 2012 obecnímu úřadu Chlumín,
týkajícího se jejího návrhu na změnu výše kupní ceny pozemku p. č. 23 v katastrálním území
Chlumín, zastupitelstvo obce neshledalo důvod pro změnu kupní ceny pozemku ve výši 182,Kč/m2 v k. ú. Chlumín, která odpovídá ceně stanovené podle par. 39 odst. 2. zákona o obcích.
Zastupitelstvo obce doporučuje vyzvání paní Marcely Vaňousové k uzavření kupní smlouvy
ve stanovené výši 182,- Kč/m2.
– ZO schvaluje Smlouvu o převodu cenných papírů mezi obcí Chlumín a společností EGB
Ceps Holding CmbH na odkoupení 200 ks prioritních akcií na jméno (ISIN:
CZ0008023736) v zaknihované podobě ve společnosti Česká spořitelna, a.s. Praha 4, za
celkovou kupní cenu 164.000,- Kč, a souhlasí s návrhem Smlouvy na prodej a převod prioritních akcíí na jméno (ISIN, CZ0008023736) v zaknihované podobě ve společnosti Česká
spořitelna, a.s. Praha 4 za celkovou kupní cenu 164.000,- Kč.
– ZO souhlasí s výsledkem řádné inventarizace veškerého majetku a závazků obce Chlumín
k 31. 12. 2012.
– ZO souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu obce Chlumín místním organizacím na rok 2013: ZO ČSCH Chlumín ve výši 10.000,- Kč na pořádání místní výstavy drobného zvířectva v roce 2013, SDH Chlumín ve výši 20.000,- Kč na pořádání kulturních akcí
v obci Chlumín v roce 2013 a prezentaci na hasičských slavnostech v Litoměřicích, Honebnímu společenstvu Chlumín ve výši 8.000,- Kč na pořádání kulturních akcí v obci Chlumín
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v roce 2013, na nákup krmiv a medikamentů pro drobnou a spárkatou zvěř. TJ Sokol Chlumín ve výši 17.000,- Kč na údržbu a opravu areálu TJ.
– ZO souhlasí na základě předloženého rozpočtu příspěvkové organizace poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu obce Chlumín pro rok 2013 jako příspěvek na provoz Základní
a mateřské škole Chlumín ve výši 462.500,- Kč.
– ZO schvaluje rozpočet obce Chlumín na rok 2013.
– ZO schvaluje záměr návrhu vyplývající z diskuse:
1) Z důvodu přetíženosti silnice č. II/101 zajistit zpracování projektu přechodu pro chodce
v úseku od Purnochových k místnímu obchodu Finanční náklady vyčísleny projektantem
na realizaci požadovaného přechodu představují cca 160.000,- Kč.
2) ZO souhlasí s vybudováním zpevněné plochy od autobusové zastávky k morovému sloupu.
3) K připomínce pana Tomáše Červenky k neplnění termínů stavby rodinného domu pana
Tomáše Pokorného, ZO doporučuje projednání s panem Tomášem Pokorným zdůvodnění neplnění termínu harmonogramu stavby.
3. 6. 2013 - zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO).
– ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření obce Chlumín za rok 2012, prověřené
ﬁnanční kontrolou Krajského úřadu Středočeského kraje.
– ZO schvaluje účetní uzávěrku obce Chlumín za rok 2012.
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o stavu fondů příspěvkové organizace Základní
a mateřské školy C hlumín k 31. 12. 2012 ve výši 9.305,90,- Kč, a schvaluje převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 do fondu rezerv.
– ZO souhlasí se zasláním výzvy paní Marcele Vaňousové k uzavření kupní smlouvy o koupi
pozemku obce č. p. 23 o výměře 2.098 m2 v k. ú. Chlumín za kupní cenu 182,- Kč/m2. Součsně byla paní Marcela Vaňousová požádána, aby obci Chlumín písemně sdělila, zda má
zájem za schválenou cenu zmíněný pozemek odkoupit. Paní Marcela Vaňousová dne 16. 4.
2013 obci Chlumín písemně sdělila, že o tento pozemek nemá za stanovenou cenu zájem. Zastupitelstvu obce na základě výše uvedeného písemného vyjádření paní Marcely Vaňousové
starosta obce navrhl pozemek p. č. 23 o výměře 2.098 m2 v k. ú. Chlumín dále k prodeji nenabízet a ponechat v nájmu současné nájemkyni paní Hany Vaňousové. Zastupitelé obce
vyjádříli s návrhem souhlas.
– ZO pověřuje kontrolní výbor revizí veškerých platných smluv o nájmu obecních pozemků,
včetně návrhů nových nájemních smluv s vypracováním závěrečné zprávy.
– ZO schvaluje „Návrh opatření“ obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře.
– ZO souhlasí se záměrem obce Chlumín prodat nemovitý majetek obce, pozemek p. č. 1458
o výměře 252 m2 v katastrálním území obce Zálezlice za cenu 20,- Kč/m2 /vedený jako travní
porost/
– ZO schvaluje rozpočtové opatření rozpočtu obce Chlumín č. 1/2013.
– Informace starosty obce k plnění úkolů vyplývajících z jednání zastupitelstva ze dne 3. 4.
2013 : K připomínce pana Tomáše Červenky, týkající se neplnění termínu výstavby rodinného domu pana Tomáše Pokorného, bylo zastupitelstvu obce doručeno písemné prohlášení
o dokončení stavby v termínu kupní smlouvy, t.j. do 9. 7. 2014.
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– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o zahájení činnosti Povodňové komise. Informaci o aktivní činnosti SDH a JSDH Chlumín při povodni v obci Zálezlice a Obříství. Pro případ evakuace obyvatel poskytnout prostory tělocvičny ZŠ Chlumín místním občanům.
17. 7. 2013 - zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce se stanoviskem Krajského úřadu Středočeského
kraje, týkající se návrhu změny Územního plánu č.1.obce Chlumín. SKÚ s návrhem obce nesouhlasí vzhledem k tomu, že obec uvažuje s rozšířením smíšené obytné plochy „SOB“ na
orné půdě v celkové výměře 2,58 ha, aniž byla využita již scválená plocha SOB. Situaci je
možné řešit vrácením schváleného pozemku SOB ve stejné výměře zpět do orné půdy.
– ZO schvaluje odpisový plán Základní a mateřské školy Chlumín pro rok 2013 ve výši ročního
odpisu 11.690,- Kč.
– ZO schvaluje prodej pozemku obce Chlumín p. č. 1458 (trvalý travní porost) o výměře
252 m2 v k. ú. Zálezlice za cenu 20,- Kč/m2 panu Petrovi Semerádovi, soukromému zemědělci v Zálezlicích, trvale bytem Praha 8.
– ZO schvaluje rozpočtové opatření rozpočtu obce Chlumín č. 2/2013.
V rámci diskuse starosta obce informoval přítomné, že v obci, převážně v parku byla provedena obnova zeleně. Zahradnickou společností bylo vykáceno 20 nevyhovujících stromů
a zasazeno celkem 40 stromů nových, které obci darovala společnost Arboeko Obříství. Za
zahradnické práce spojené s výsadbou bylo zaplaceno 32.000,- Kč.
11. 9. 2013 - zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO).
– ZO bere na vědomí informativní zprávu starosty obce o způsobu a době zveřejňování návrhu
Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává územní Opatření o stavební uzávěře.
– ZO po projednání námitky pana Pavla Pokorného ze dne 7. 8. 2013, schvaluje návrh na její
vypořádání uvedený v projednávaném opatření Obecné povahy a zamítá námitku pana Pavla
Pokorného ze dne 9. 8. 2013 k návrhu Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává
územní opatření o stavební uzávěře.
– ZO bere na vědomí připomínku pana Pavla Pokorného ze dne 11. 9. 2013 a vzhledem k tomu,
že byla podána po lhůtě určené v oznámení o projednávání návrhu územního opatření o stavební uzávěře, nebude k této připomínce zastupitelstrvo obce přihlížet.
– ZO schvaluje Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře a ukládá starostovi obce zajistit její doručení veřejnou vyhláškou. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zaslat toto opatření dotčeným orgánům po nabytí jeho
účinnosti.
– ZO schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-60014146/001 mezi obcí
Chlumín a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly.
– ZO schvaluje rozpočtové opatření rozpočtu obce Chlumín č. 3/2013.
27. 11. 2013 - zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO v souladu s ustanovením par. zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schvaluje na období od 1. 1. 2014 do schválení rozpočtu obce Chlumín na
rok 2014 rozpočtové provizorium.
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– ZO bere na vědomí informativní zprávu starosty obce o jmenování a složení ústřední a dílčí
inventarizační komise k provedení řádné inventarizace veškerého majetku a závazků obce
Chlumín k 31. 12. 2013.
– ZO schvaluje zvýšení ﬁnančního příspěvku, příspěvkové organizaci Základní a mateřské škole
Chlumín na rok 2013 o 101.071,- Kč z důvodu nedostačujícího původně schváleného rozpočtu
a neočekávaných nutných výdajů na počítačový program.
– ZO na základě oznámení záměru „Pokračování těžby štěrkopísku v pískovně Zálezlice,
V. etapa,“ v k. ú. Zálezlice - Chlumín konstatuje, že obec Chlumín je výrazně zatížena dopravou materiálu z pískovny po silnici č. II/101 a III/24216, což dokládá tabulka dopravní
studie záměru.
Zastupitelstvo obce nepožaduje další posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. u pokračování těžby V. etapou, žádá však o to, aby vedení pískovny Zálezlice hledalo cestu, jak zamezit tomu, aby nedocházelo k užívání „účelové komunikace“ – obchvatu obce Chlumín,
který byl vybudován výhradně pro přepravu kameniva ze štěrkopískovny, kamiony s jinou
přepravou, než pro kterou byl určen. Tito ostatní dopravci si po tomto obchvatu plánují přepravní trasy, aby se vyhnuli placeným úsekům – mýtnému, a tak negativně ovlivňují dopravní
zatížení v naší obci. Dále zastupitelstvo obce žádá příslušný odbor Krajského úřadu Středočeského kraje, aby věnoval stavu shora uvedených silnic, které jsou v jejich správě, zvýšenou pozornost a zajistil jejich opravu.
Obec Chlumín hodlá plně využít nabídky vedení pískovny Zálezlice na jejich spoluúčast při
budování bezpečného přechodu pro chodce v části „u obchodu“ na silnici II/101, která obcí
prochází, jelikož tato stavba významně ovlivní bezpečnost všech obyvatel a zejména mládeže.
Zastupitelstvo obce předpokládá a souhlasí s tím, že po ukončení těžby bude realizována rekultivace celého areálu na přírodní rekreační území v celé odtěžené ploše tak, jak je uvedeno
v záměru při zahájení těžby štěrkopísku.
– ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Restaurování Morového sloupu v 1. etapě“
ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014. Obec se zavazuje spoluﬁnancovat uvedený projekt v minimální výší 5 % z celkového nákladu projektu.
– ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova komunikace místní části obce
Chlumín U rybníka“ a navrhuje podat žádost o dotaci ve výši 4.419.000,- Kč ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 a zavazuje se spoluﬁnancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu.
– ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce a vybavení CAS32 T148
a nákup tlakových lahví“ ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS pro rok 2014 a zavazuje se spoluﬁnancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu.
– ZO bere na vědomí rozhodnutí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje č. j.: 160381/2013/KUSK o zrušení Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým
se vydává územní opatření o stavební uzávěře, které nabylo účinnosti dne 27. 9. 2013.
– ZO schvaluje rozpočtové opatření rozpočtu obce Chlumín č. 4/2013.
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Diskusní příspěvky z jednání zastupitelstva:
Připomínka pana Josefa Kokošky proč ještě nedošlo k opravě výtluků v části obce od paní
Vrbové k panu Hořejšímu. Starosta obce informoval o provedení zmíněných prací současně
s ostatními opravami místních komunikací.
Připomínka pana Radka Douši k nefunkční dešťové kanalizaci od jeho domu až k vyústění do
potoka Černávky.
18. 12. 2013- zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO schvaluje Návrh opatření obecné povahy č. 2/2013, kterým se vydává územní opatření
o stavební uzávěře.
– ZO bere na vědomí informativní zprávu starosty obce o odeslaném vyjádření obce Chlumín,
k oznámení záměru „Pokračování těžby štěrkopísku v pískovně Zálezlice, V. etapa“ v k. ú.
Zálezlice a Chlumín.
– ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova a rozšíření dětského hřiště u mateřské školy Chlumín,“ z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2014. Dotační titul č. 2. - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci a zavazuje se
spoluﬁnancovat uvedený projekt ve výši minimálně 30 % z celkových nákladů projektu.
– ZO schvaluje změnu dodavatele elektřiny pro obec Chlumín a pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny na dobu určitou, tj. na 2 roky,
s novým dodavatelem elektřiny, se společností One Energy, Česká republika, a.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1.
– ZO schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Chlumín a společností Somaro CZ, s.r.o. na provedení dopravního značení v celé obci Chlumín, ve výši 180.869,- Kč včetně DPH.
– ZO bere na vědomí informativní zprávu místostarosty obce o postutu oprav místních komunikací prováděných ﬁrmou DIPOS spol. s.r.o.
– ZO pověřuje starostu obce k provedení poslední rozpočtové změny rozpočtu obce na rok
2013 k 31. 12. 2013.
Informace o plnění úkolů vzešlých z jednání zastupitelstva ze dne 27. 11. 2013.
Informace pana Radka Douši ohledně nefunkčnosti dešťové kanalizace od domu pana Douši
až k zaústění do potoka Černávka. Pro funkčnost kanalizace byl provizorně ořezán zarostlý
kořen stromu Úplné odstranění kořene bude v 1. polovině roku 2014.
Informace starosty obce o výsledku jednání s ﬁrmou Kožený, u které obec uplatňuje reklamační řízení na nedostatky provedené práce na místní komunikaci v ulici Dlouhý-Vokoun.
Firma zahájí opravu nedostatků v odvedené práci do konce května 2014.

PIETNÍ AKT K UCTĚNÍ PAMÁTKY VOJÁKŮ RUDÉ ARMÁDY
U příležitosti 68. výročí ukončení 2. světové války, zastupitelstvo obce, zástupci společenských
organizací a občané obce dne 8. května uctili památku vojáků Rudé armády položením květin na chlumínském hřbitově na hrob jejich ostatků.
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ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY OBCE CHLUMÍN ZAJIŠŤOVANÁ
ZDRAVOTNÍM STŘEDISKEM - OBŘÍSTVÍ
Praktický lékař pro dospělé MUDr. Naděžda Sehnalová
V roce 2013 registrovaný počet pacientů 2 179, ošetřených v ordinaci 7 890 a 43 uskutečněných
návštěv. Zájem o preventivní prohlídky je ze strany občanů stále nedostačující.
Pacienti, kteří jsou evidováni pro chronická onemocnění, chodí k prohlídkám pravidelně. V roce
2013 bylo provedeno 875 preventivních prohlídek a 196 preventivních vyšetření stolice u občanů nad 50 let. Vyšetřuji a léčím nekomplikovaný diabetes, jelikož včasná léčba jeho podchycení výrazně ovlivní délku života. Provádím závodní prohlídky, které vyžadují stále přísnější
normy. Kromě běžných ošetření provádíme další přístrojová vyšetření, která jsou nad rámec
základní ordinace praktického lékaře. Vyšetření u jednotlivých přístrojů: INR bylo vyšetřeno
550 pacientů, CRP- 158 pacientů a EKG 527 pacientů. Od začátku roku 2014 jsme zahájili
přístrojem Holter, monitorování krevního tlaku po dobu 24 hodin.Tímto zlepším komfort pacientů s kolísavým tlakem. Prosím o akceptování ordinačních hodin, které jsou k dispozici na
obecním úřadě a webových stránkách obce. Dodržujte čas pro akutní ordinaci pro objednané
pacienty. Pacienti objednaní na určitý čas mají přednost. Jen neodkladné akutní stavy jsou
upřednostněny. Pokud chcete pro sebe něco udělat, dodržujte režimová opatření, jezte střídmě,
hýbejte se a starejte se o své duševní zdraví. Pomáhejte si, mějte se rádi, a buďte tolerantní.
MUDr. Naděžda Sehnalová s Danou Ederovou

DĚTSKÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO OBŘÍSTVÍ
Lékař MUDr. Petr Šusta
Po dlouholeté dětské lékařské praxi od roku 1981 jsem pracoval v dětské nemocnici v Mělníku, po atestaci dlouhodobě v obvodu Mšena a Mělnickém Vtelně. V roce 1993, po adaptaci
rodinného domu na Štěpáně jsem zde otevřel ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost.
Při pohledu zpět rekapituluji o úspěších v možnostech pomoci a podílet se na uzdravění dětských pacientů. Dnešní dětské pacienty přivádějí rodiče, které jsem měl od jejich narození ve
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své zdravotní péči. V ordinaci v klidné a přívětivé atmosféře se snažím s maxmální péčí vyhovět zdravotním potřebám pacientů. Mou výraznou pomocí je asistentka Veronika Rechciglová, pro svoji ochotu u dětí i rodičů oblíbená. Dobře si uvědomuji, že samotná léčba musí
splňovat nejnáročnější požadavky nejnovějších poznatků, ale přitom nesmí být pro pacienta
příliš ﬁnančně náročná. V současné době využívám několika renomovaných laboratoří. Spolupracuji s řadou ambulantních specialistů, dětských specialistů s dětskými odděleními nemocnic, klinik dětského lékařství při fakultních nemocnicích v Praze. V ordinaci využívám
šetrného vyšetření CRP, jako jednu z metod k rychlému orientačnímu určení původce zánětů.
Při práci uplatňuji aktuální poznatky klasické medeciny získané průběžným vzděláváním a vědomostmi získané dlouhodobou praxí. V léčbě rád využívám přírodní preparáty z bylin s dobrou účinností a minimem vedlejší zátěže pro pacienty. Nejvýznamnější místo v ordinaci
praktického lékaře pro děti a dorost zaujímá preventivní činnost. Její stěžejní částí je preventivní očkování u dětí proti dnes již velké řadě velmi závažných infekčních onemocnění. Věřím,
že možnost očkování kvalitní očkovací látkou je obecně jedním z největších přínosů současné
medicíny pro, nejen dětského pacienta. Mrzí mě, když někteří rodiče na základě zcela nepodložených informací peventivní očkování pro své děti odmítají, nebo se je snaží co nejvíce oddálit. Během roku 2013, stejně jako v letech minulých ve zdejší oblasti nejvíce trápila
onemocnění horních cest dýchacích a různé projevy alergie. Infekce se nejčastěji šíří v dětských kolektivních zařízeních. Do ordinace bylo v tomto roce přihlášeno 28 novorozenců
z okolních obcí, ale také z Mělníka a Neratovic.
Milí rodiče, prarodiče, dětští pacienti z mé ordinace, spoluobčané, přeji vám především pevné
zdraví.
MUDr. Petr Šusta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ( 1. – 5. TŘÍDA) A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Přivítáním přítomných hostů, rodičů a žáků zahájila ředitelka školy Mgr. Věra Hloušková
školní rok 2012/2013 v nově rekonstruované budově poděkováním zastupitelstvu obce
Chlumín, Krajskému úřadu Středočeského kraje, v zastoupení paní Jiřiny Fialové
a PaedDr. Milana Němce, za uskutečnění využití budovy školy po 35 letech k původnímu
účelu, výchově a vzdělávání žáků. V neposlední řadě patří poděkování dodavatelům náročné
rekonstrukce a modernizace odvedeného díla.
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Ke školní docházce Základní školy Chlumín jsou přijímáni žáci ze spádových obcí.
Ve školním roce 2012/2013 bylo zapsáno celkem29 žáků:
11 žáků z Chlumína
11 žáků ze Zálezlic
1 žák ze Dřínova
1 žák z Újezdce
5 žáků z Dědibab
Škola má 1 oddělení školní družiny s počtem 23 zapsaných žáků, s provozní dobou - 07,00 16,00 hod.
Školní vzdělávací program je zaměřen na plnění daných osnov pro základní školu I. stupně.
V programu školy jsou 3 prosperující zájmové kroužky, hra na zobcovou ﬂétnu, pohybové hry
a anglický jazyk.
V průběhu školního roku škola pořádala v rámci výchovně vzdělávacího programu kulturní,
sportovní, zájmovou a společenskou činnost: návštěva kina, městské knihovny, velikonoce
v městském muzeu v Mělníku, vánoční koncert v kostele, kytarový koncert, vítání nových občánků, besedy, exkurze, výlety, účast v okresní soutěži „Mladý zdravotník“, k ukončení školního roku vystoupení pro veřejnost s názvem „Radovánky“.
V rámci sportovních akcí byly uskutečněny soutěže ve vybíjené, fotbalový turnaj žáků se školou Obříství, Libiš a Dřísy.
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V budově mateřské školy uvolněním jedné třídy žáky základní školy byla opět, po stavebních
úpravách, možnost umístění druhého oddělení
pro děti předškolního věku. Kapacita mateřské školy se tím zvýšila na 50 dětí.
K1. 9. 2013 je v mateřské škole zapsáno 46 dětí.

Provoz mateřské školy je od 6,30 do 16,00 hod.
Školní vzdělávací program pro děti předškolního věku spočívá v upevňování základních hygienických a společenských návyků, sebeobsluze, odstraňování vadné výslovnosti, práci se
vzdělávacími pomůckami, doplněn plánem
akcí školy. Besídky, školní výlety, výstavy pro
rodiče a veřejnost, návštěva divadelních představení.

Strava pro děti v MŠ činí
pro žáky ZŠ (mladší)
pro žáky ZŠ (starší)
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Sbor pro občanské záležitosti pracuje ve složení paní Alena Sládková, paní Květoslava
Svobodová a paní Marie Brabcová. Činnost SPOZ je věnována především občanům obce,
spolupráci při zajišťování společenských aktivit s ostatními zájmovými organizacemi.
Dlouholetá činností SPZ je věnována blahopřání občanům k jejich významným výročím
a životním jubileím. V roce 2013 členky SPOZ zaslaly k výročí narozenin 50 a 55 let písemná
blahopřání 9 našim občanům. Oslavencům 60ti a každých dalších 5 let do 75 roků jubilantů
uskutečnily blahopřání osobní návštěvou u 24 spoluobčanů. Každým rokem od 80 let
jubilantů, s blahopřáním pevného zdraví, pohody a spokojenosti navštívily členky 13 našich
oslavenců.
Další společenskou činností SPOZ pod záštitou Obecního úřadu Chlumín a spoluprací se
základní školou byla v měsíci květnu a listopadu uskutečněna slavnostní vítání občánků. Po
úvodní části přivítání rodičů a přítomných hostů předsedkyní sboru paní Alenou Sládkovou
vyjádřil ve svém vystoupení starosta obce, RSDr. Václav Pokorný, přání pevného zdraví,
radosti a úspěchů dětem i rodičům. Součástí slavnosti pro nejmenší občánky a rodiče je
vystoupení žáků základní školy s hudební částí programu pod vedením paní učitelky ZŠ
Mgr. Radky Frankové. Všem účinkujícím za přípravu a zdařilé slavnostní přivítání malých
občánků patří poděkování.
16. 6. 2013 bylo přivítáno 5 dětí:
Jan Bittner, nar. v roce 2012
Adéla Konopáčová, nar. v roce 2012
Pavlína Hrdá, nar. v roce .2012
Lukáš Orel, nar. v roce 2013
Julie Korbelová, nar. v roce 2013
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3. 11. 2013 byly přivítány 2 děti
Alexandra Magdalena Arazimová, nar. v roce 2013
Adéla Beníšková, nar. v roce 2013
Dětem přejeme zdraví, lásku a štěstí.
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U příležitosti MDŽ byl uskutečněn zdařilý společenský večer s účastí žen všech věkových
skupin. Hudbu již tradičně zajišťoval pan Petr Štamfest. Na pohoštění slavnostního večera
přispěl Obecní úřad Chlumín a ženy vlastní výrobou sladkých dobrot. Všem vyjadřujeme
poděkování.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHLUMÍN
Poslání společenské organizace Sboru dobrovolných hasičů Chlumín, „Pomoc v ohrožení“ je
za 133 roků její činnosti nejednou prokázána.
Sbor k 1.1.2014 má 61 členů: 19 mužů, 14 žen a 28 mladých hasičů zvaných „Soptíci“.
starosta
místostarosta
jednatel
velitel JSDH
velitel SDH
pokladní
vedoucí žen a kronikářka
vedoucí mladých hasičů
preventista SDH
technik SDH
kulturní referent
předseda revizní komise

Tomáš Červenka
od 6.10.2013 Radek Douša
Zdeněk Bláha
Stanislav Veselý
od 6.10.2013 Bc. Václav Pokorný
Stanislav Veselý
Tomáš Červenka ml.
od 6.10.2013 Stanislav Veselý
Tomáš Petržilka
Alena Hodysová
Radka Veselá
od 25.1.21014 Alena Hodysová
Jakub Štyler
Bc. Václav Pokorný
Olga Bittnerová
Bedřiška Bittnerová

Šestnáctičlenná Jednotka SDH Chlumín je zařazena do Integrovaného záchranného systému
Středočeského kraje v kategorii JPO III. a řízená operačním dispečinkem HZS Kladno povolávána k záchranným událostem i mimo území své působnosti. Dále na základě uzavřených
Smluv obce Chlumín s obcemi Zálezlice, Újezdec a Hostín u Vojkovic má JSDH Chlumín povinnost vyjíždět k ohroženým lokalitám uvedených obcí. V rámci odborné připravenosti procházejí členové SDH Chlumín odbornými výcviky. V letošním roce absolvovali nácvik
vyprošťování osob ze zamrzlé vodní plochy. V roce 2013 byla JSDH Chlumín vyslána k 11 výjezdům. Při červnových záplavách zasahovala JSDH Chlumín nepřetržitě 9 dnů při evakuaci
občanů Zálezlic a Kozárovic. Zajišťovali
ochranu území, odstraňovali škody po povodni čerpáním vody ze sklepů zatopeného
území. V obci Hořín poskytovali fyzickou
pomoc postiženým občanům povodní zatopené oblasti.
Při srpnových větrných smrštích odstraňovali
poškozené stromy v Obříství, likvidovali
požár garáže v Dolínku. V Chlumíně při dopravní nehodě nárazem auta do stromu likvidovali následný požár stromu i auta.
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Sportovní a společenská činnost SDH v roce 2013:
Staročeské máje s živou hudbou a večerní zábavou, masopustní veselice, pálení čarodějnic,
dětský den s přivítáním prázdnin, drakiáda, soutěž o nejlepší vyřezané dýně, lampionový průvod, rybářské závody pro děti i dospělé, mikulášský karneval, vepřové hody.
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SDH Chlumín ve spolupráci s OSH Mělník
pořádal memoriál Hany Novotné, kterého se
zúčastnilo v požárních dovednostních soutěžích celkem 176 dětí ze sborů našeho okresu,
Program soutěží zpestřilo vystoupení mažoretek z Odolené Vody. Memoriálu byl přítomen hejtman Středočeského kraje
MVDr. Josef Řihák.
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V měsíci září pořádal SDH tradiční soutěž v požárním útoku „O pohár starosty obce“.
Úspěchy v soutěžích jednotlivců i družstev:
Floriánkovo uzlování Nelahozeves - 3. místo, memoriál Hany Novotné-Nelahozeves, soutěž
mládeže v CTIF Spomyšl-družstvo mladých hasičů- 3. místo, Kralupský šestiboj, smíšené
družstvo mužů a žen - 6. místo, Oužická osma, muži - 1.a 6.místo, ženy 3. místo, soutěž na
počest 130. výročí založení SDH Neratovic - ženy i muži vybojovali ceny útěchy, Stanislav Veselý obsadil 1. místo v soutěži „Hod rozdělovačem“.

Součástí SDH Chlumín je oddíl rybářů. Počet vydaných rybářských lístků pro dospělé na rok
2013 ….. 33 v ceně povolenky 100,- Kč/rok.
Děti do 9 let mají povolenky k výlovu zdarma, od 10 - 15 let stojí roční lístek pro dítě 100,- Kč.
Činnost rybářského oddílu byla zaměřena na údržbu rybníka a jeho okolí, péči o násadu a přikrmování ryb. V průběhu roku byly konány úspěšné rybářské závody pro děti a dospělé.
IV. ročník v odchytu ryb pro dospělé rybáře v počtu 24 mužů s následujícími výsledky výlovu:
1. místo obsadil Strouhal Martin - s celkovou délkou úlovků 323 cm
2. místo Štický Otakar - s délkou ryb 96 cm
3. místo Volf Josef - délka ryb 85 cm
4. místo Strouhal Miloslav - délka ryb 74 cm
5. místo Zajíček Josef - délka ryb 66 cm
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14. 9. 2013 se konaly rybářské závody dětí- mladých rybář:
1. místo v odchytu ryb obsadil Pokorný Václav, nejml.
2. místo Adéla Vaňousová
3. místo Milan Volf
4. místo David Vaňous
Svýsledky vodchytu ryb anáslednou odměnou věcných rybářských cen byly všechny děti spokojeny.
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Sbor dobrovolných hasičů Chlumín děkuje zastupitelstvu obce za poskytnutí neinvestiční dotace 20.000,- Kč na pořádání kulturních akcí v obci.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ
CHLUMÍN
Společenská organizace ČSCH Chlumín je největší organizací ČSCH v okrese Mělník. V roce
2013 je v rámci okresu Mělník 14 organizací ČSCH. Organizace ČSCH Chlumín byla založena v roce 1968. V letech 1990 - 2000 činnost organizace ZO ČSCH Chlumín stagnovala.
Bohaté zkušenosti v pracovních výsledcích členů ČSCH Chlumín jsou prokazatelné. Od roku
1968 - 1990 pořádali výstavy drobné zvěře dvakrát v roce - cca 44 výstav. Od roku 2 000 až
2013 připravili 13 výstav. Za trvání činnosti této organizace bylo uskutečněno pro veřejnost
celkem 57 místních výstav. K 1. 1. 2014 má ČSCH Chlumín 23 členů: 3 mladé chovatele,
5 žen, 15 mužů.
Zastupitelstvo obce Chlumín poskytlo ZO ČSCH neinvestiční dotaci z rozpočtu obce na rok
2013 na pořádání místní výstavy drobného zvířectva 10.000,- Kč.
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předseda
místopředseda
jednatel
pokladní

Josef Kokoška
Miloslav Vyšín
Eisenhammer Vlastimil
Kateřina Petržilková

člen Okresní posudkové komise
Josef Kokoška
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Účastí jednotlivých členů ČSCH Chlumín s exponáty drobné zvěře na 17 krajských, okresních
a místních výstavách v roce 2013 získali celkem 7 pohárů a 20 čestných cen.
Místní výstava králíků, drůbeže a holubů konaná dne 27. - 28. 9. 2013 byla opět ukázkou výsledků práce a chovatelského úsilí členů ČSCH Chlumín.
Za věcné a ﬁnanční dary pro uspořádání výstavy děkují členové ČSCH Chlumín všem
sponzorům:
Zastupitelstvu obce Chlumín
ZD Dřínov - Hostín u Vojkovic
Arboeko, s.r.o. Obříství - okrasné stromky
Hanka, s.r.o. Mochov- výroba a prodej zeleniny
Jan Staník - soukromý zemědělec
Petr Semerád - soukromý zemědělec
Farma CET Trading, s.r.o.
Potraviny a smíšené zboží „U Sona“ Chlumín
PaedDr. Zdena Brožková a Ing. Zuzana Slavíková
Jiří Blahník-kovovýroba
Jiří Toman
Erik Dlask
Poděkování za věnování pohárů pro nejlepší expozici výstavy vyjadřuje ČSCH:
paní Jiřině Fialové, radní Krajského úřadu Středočeského kraje,
PaedDr. Milanu Němcovi, náměstkovi hejtmana Středočeského kraje,
RSDr. Václavu Pokornému, starostovi obce Chlumín,
Vlastimilu Eisenhammerovi, předsedovi výstavního výboru,
Josefu Kokoškovi, předsedovi ZO ČSCH Chlumín.
Na Výstavě 27. - 28. září 2013 bylo prezentováno 631 ks drůbeže, králíků a holubů.
Plemeno velký králík 21 ks, střední králík 127 ks, plemeno malého králíka 75 ks, králík se
zvláštní strukturou srsti10 ks, zakrslé plemeno králíka 15 ks, s celkovým počtem 248 ks králíků 5 plemen. Expozice drůbeže 176 ks, holubů 207 ks.
Na výstavě byly předány členům ČSCH Chlumín 2 poháry za nejlepšího králíka výstavy a expozici mláďat panu Dobroslavu Pokornému. Dále bylo předáno 9 čestných cen, a to 2 čestné
ceny panu Josefu Kokoškovi, 2 čestné ceny Báře Svobodové - mladý chovatel, 2 čestné ceny
panu Valouškovi, 1 čestná cena Eriku Dlaskovi-mladý chovatel, 2.čestné ceny Petržilkové
Elišce-mladý chovatel. 45 ocenění na místní výstavě Chlumín získali vystavovatelé ostatních
ZO ČSCH.
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HONEBNÍ SPOLEČENSTVO CHLUMÍN-ÚJEZDEC
předseda
místopředseda a hospodář
pokladní

Kroupa Zdeněk
Zachara Petr
Pokorný Luboš

Honební společenstvo Chlumín-Újezdec bylo založeno před 80 lety v roce 1933 pod názvem
„Myslivecké sdružení Chlumín-Zálezlice“. K 1. 1. 2014 má HS 5 členů a 9 stálých hostů. Výměra honebních pozemků představuje 862 ha a 5 ha mysliveckých „Políček“. Červnovými záplavami rozvodněnou Vltavou, utrpělo HS ztráty na drobné zvěři na části k. ú. obce Chlumín
na rozloze cca 45 ha. Z rozpočtu obce Chlumín poskytlo zastupitelstvo obce honebnímu společenstvu na rok 2013 neinvestiční dotaci 8 000,- Kč na pořádání kulturních akcí a nákup
krmiv pro drobnou a spárkatou zvěř. Seno, jadrná krmiva, sůl, medikamenty. S ohledem na
změnu v pěstování zemědělských plodin se zvýšily nároky na větší dávky v přikrmování zvěře.
V honební sezoně byly uskutečněny 2 hony s úlovky:
11 zajíců, 11 bažantů, 96 kachen. Dalšími úlovky byla 1 srna, 2 srnci, 2 srnčata, 96 kachen,
8 lišek, 2 kuny, 9 kusů černé zvěře. Do rybníka bylo vypuštěno 80 ks kachen.
Pod záštitou okresního mysliveckého spolku Mělník byly v Chlumíně konány jarní zkoušky
16 loveckých psů. Úklidem prostředí příkopů v okolí obce sebrali členové 20q odpadu. Zá-
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kladní škole Chlumín a Sboru dobrovolných hasičů na mikulášský karneval věnovalo HS vánoční stromky. ZŠ Chlumín obdarovali publikací „Myslivost a zvěř“. Se žáky základní školy
pozorovali z posedu dalekohledem zvěř v přírodě. V rámci spolupráce se společenskými organizacemi se podíleli při zajišťování turnaje SDH, dětského dne a soutěže požárních dovedností pořádaných SDH. V zimních měsících zajišťovali krmení ve 24 zásypech pro bažanty,
7 krmelců pro srnčí zvěř a 4 slaniska. Vybudovali 1 velký posed. V rámci kulturní činnosti
uspořádali ples s bohatou tombolou s hodnotnými cenami.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL CHLUMÍN - ODDÍL FOTBALU
předseda a pokladní
místopředseda
sekretář
člen výboru

Miroslav Baran
Jan Baran
Petr Štamfest
Miloš Douša, Pavel Cibulka,
Tomáš Baran, Petr Zachara

Družstvo mužů zahájilo fotbalový sezonní rok 2012/ 2013 zařazením ve III. třídě, skupiny B,
s počtem 13 odehraných zápasů. V závěru sezony zakončili umístěním na 11 místě s 26 body.
Nejlepším střelcem roku se stal Petr Sitař se 16 cílenými brankami.
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Pravidelnou sportovní činností jednotlivých členů TJ Chlumín byly na víceúčelovém hřišti
Chlumín konány sportovní míčové hry:
- turnaj ve stolním tenise s účastí 18 hráčů: 1. místo obsadil Petr Tláskal, 2. místo Jiří Štamfest, 3. místo Vít Vogeltanz.
- nohejbalový turnaj trojic - V. ročník „O pohár starosty obce“, vítězná sestava: Priatka, Jorik,
Pazdera, 2. místo bratři Vokounové a Farkaš, 3. místo Červenka Tomáš, Peluch Miroslav, Moravec.
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- 2. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře
„O pohár místostarosty obce“. Vítězná dvojice Nardeli-Vaňura, 2. místo Vogeltanz-Tláskal, 3. místo Jorik-Havel

- v závěru roku turnaj ve stolním tenise
s účastí 18 startujících a obsazením 1. místa
Jiří Suchánek, 2. místo Petr Štamfest,
3. místo Jiří Štamfest.

35

Ročenka 2013 obce Chlumín

- na 1. žákovském turnaji TJ Chlumín se žáky TJ Postřižín s nadšením a zápalem hráčů a obdivem diváků skončilo na 1. místě družstvo TJ Postřižín. Všem patří velká gratulace za předvedený výkon těch nejmladších „sportovců“.

36

Ročenka 2013 obce Chlumín

V rámci kulturní činnosti členové TJ Chlumín
pořádali dětský den a podíleli se na konání
akcí s dalšími organizacemi.

37

Ročenka 2013 obce Chlumín

Následná akce TJ byla o pouti se soutěžním programem pro děti, přehlídka leteckých modelů
na hřišti ovládaných dětmi i rodiči, pokus o rekord v jízdě na vysokém kole, projížďka na vozíku tažená poníkem. Večer taneční zábava.
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O posvícení zajištění akce „Posezení při dechovce“.
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V neposlední řadě činností TJ je pravidelná údržba a péče o tělovýchovný a víceúčelový areál.
TJ Sokol děkuje zastupitelstvu obce Chlumín za poskytnutí neinvestiční dotace 17.000,- Kč na
rok 2013 na údržbu a opravu areálu TJ.

PLÁN AKCÍ SPOLEČENSKÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2014
SDH Chlumín
Výroční valná hromada SDH + Hasičský ples
Masopustní rej
Memoriál Václava Fleka, Okresní kolo v běhu
na 60 m s překážkami – jednotlivci
Pálení čarodějnic
Staročeské máje a Májová zábava
150. výročí SDH Velvary
Hasičské slavnosti Litoměřice
Dětský den
Soutěž v PÚ „O pohár starosty obce Chlumín“
Drakiáda
Dýňování a lampionový průvod
Mikulášský karneval
Vánoční večírek pro členy SDH Chlumín
a rozloučení s hasičskou sezónou
TJ Sokol Chlumín
Sportovní ples
Mistrovské zápasy mužů
Přátelské zápasy žáků
VI. ročník turnaje v nohejbale „O pohár starosty obce“
Dětský den
III. ročník tenisového turnaje „O pohár místostarosty obce“
Pouť, fotbalové zápasy, taneční zábava
Mistrovské zápasy žáků a mužů
Posvícení – posezení při dechovce
Vánoční turnaj ve stolním tenise
ZO ČSCH Chlumín
Výstava drobného zvířectva
Honební společenstvo Chlumín
Myslivecký ples
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25. 01. 2014
22. 02. 2014
12. 04. 2014
30. 04. 2014
17. 05. 2014
24. 05. 2014
6. – 7. 06. 2014
14. 06. 2014
30. 08. 2014
18. 10. 2014
01. 11. 2014
06. 12. 2014
13. 12. 2014

01. 02. 2014
březen – červen 2014
březen – červen 2014
08. 05. 2014
31. 05. 2014
05. 07. 2014
19. 07. 2014
srpen – listopad 2014
září 2014
prosinec 2014

26. – 27. 09. 2014

11. 01. 2014
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PODNIKATELSKÁ ČINNOST V OBCI
Obchod se smíšeným zbožím
Restaurace „Na Hřišti“
Sklenářství
Elektroinstalace
Kovoobrábění
Výuka jazyků, tlumočení
Překlady knižních titulů
Účetnictví, administrativní práce
Pěstitelská pálenice
Práce ve výškách

ZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST
Zemědělství prochází značnou mírou změn, co do pěstování kultur zemědělské velkovýroby,
zemědělské techniky i odbytu produktů. Katastrální území obce Chlumín představuje 629 ha,
z toho 566 ha orné půdy.
Soukromí zemědělci - obhospodařující téměř 90% půdy vlastníků pozemků v k. ú. Chlumín:
Josef Buřil, Michal Červenka, Pavel Pokorný, Jan Bittner, Jan Staník, Igor Havelka, Petr Hanka
Mochov, s.r.o., Petr Semerád, ZOD Hostín, Miloslav Špic, Česká farma Trading s.r.o. Chlumín.
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Průměrné výnosy zemědělských plodin v roce 2013:
rané brambory 50 tun/ha, brambory pozdní 40 tun/ha, ječmen sladový 4,5 tuny/ha, pšenice
jarní 5,1 tuny/ha, pšenice ozimá 6,8 tuny/ha, řepka olejka 4,- tuny/ha, slunečnice 2,9 tuny/ha.

STAVEBNÍ ČINNOST OBCE V ROCE 2013
Dne 10. 5. 2013 byla slavnostně předána do užívání našim občanům zrekonstruovaná ulice
„U Ústavu“. Celkové náklady na tuto akci činily 6,5 mil. Kč. Rekonstrukce byla pořízena s využitím dotace FROM Středočeského kraje ve výši 95 % celkových nákladů. Při slavnostním
přestřižení pásky starosta obce, jménem obce
Chlumín, poděkoval zastupitelstvu Středočeského kraje, zejména pak zastupitelům za
okres Mělník paní Jiřině Fialové a panu
PaedDr. Milanu Němcovi za výraznou pomoc
při zajištění této významné akce. Realizací
shora uvedeného projektu došlo k podstatnému zlepšení života občanů této části obce,
ale i jejího vzhledu.
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V uplynulém roce byla provedena obnova zeleně v části náměstí a přilehlých ploch. Bylo nutno
odstranit 20 kusů starých stromů. S využitím nabídky ﬁrmy Arboeko, s.r.o. bylo vysázeno celkem 40 kusů nových stromků, které ﬁrma obci darovala. Za tento dar obec Chlumín ﬁrmě Arboeko, s.r.o. děkuje.
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PLÁN ROZVOJE OBCE NA ROK 2014
Pro rok 2014 byly zpracovány projekty s využitím dotací Středočeského kraje a Ministerstva
pro místní rozvoj:
1. Oprava a restaurování Morového sloupu – 1. etapa z Fondu kultury a obnovy památek
Středočeského kraje,
2. Obnova komunikace v místní části obce „U rybníka“ z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje,
3. Zajištění dopravního značení v obci Chlumín dle projektu zpracovaného ﬁrmou Somaro
CZ, s.r.o. a schváleného příslušnými úřady - tato akce bude hrazena plně z prostředků obce,
4. Vybudování přechodu pro chodce v části obce u obchodu - náklady na tuto akci budou
hrazeny z 50% obcí a 50% ﬁrmou Vltavské štěrkopísky, s.r.o.,
5. Doplnění herních prvků v areálu mateřské školy s využitím dotace Ministerstva pro
místní rozvoj,
6. Oprava střešní konstrukce a fasády místního kostela dle schváleného projektu z roku
2012 – realizace této akce je v současné době v jednání se zástupci církve. Obec společně se zástupci církve hledají možnost využití dotací Evropské unie.
Realizace akcí uvedených v bodě č. 1, 2 a 5 je odvislá od získání dotací. Předpokládaná hodnota díla celkem činí 5,750 mil. Kč.
Za období 2007 – 2013 činí celková hodnota provedených investic v naší obci téměř 87 mil. Kč.
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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
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 společenské organizace obce přejí všem spoluobčanům do roku 2014 pevné zdraví,
spokojenost, osobní a rodinnou pohodu.
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Ročenka obce Chlumín 2013
Zpracovala Miloslava Antošová – kronikářka obce
vydána obcí Chlumín, Chlumín čp. 44, 277 43 Chlumín,
nákladem 230 ks pro občany obce Chlumín.
Neprošlo jazykovou úpravou.
Rok prvního vydání 2007.
Publikaci vyrobila tiskárna K+H Mělník.

