ROČENKA 2011

obce Chlumín

Vážení spoluobčané,
tato pěkná budova byla vybudována obcí Chlumín za významné pomoci fondu Středočeského
kraje a předána SDH Chlumín k využívání a dalšímu rozvoji SDH.
Chtěl bych při této příležitosti poděkovat zastupitelům Středočeského kraje pí Jiřině Fialové
a Dr. Milanu Němcovi za dlouhodobou pomoc v realizaci rozvojových plánů Chlumína.
V uplynulém roce bylo v naší obci opět mnoho vykonáno pro další zkvalitnění života nás,
občanů obce. Došlo k dalšímu rozvoji úrovně společenského a kulturního života. Významný
podíl na tom mají všechny zájmové organizace v obci. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat
za práci, zejména za práci s dětmi a přislíbit další plnou morální podporu jejich činnosti
včetně ﬁnanční, zastupitelstvem naší obce. Chtěl bych rovněž poděkovat členům
zastupitelstva i zaměstnancům za jejich práci a přístup k plnění úkolů.
Přeji Vám všem Chlumínským, včetně rekreantů, jménem zastupitelstva obce i jménem svým
pevné zdraví, rodinnou pohodou a pokud možno co nejméně starostí.
RSDr. Václav Pokorný, starosta obce
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Zastupitelé obce Chlumín v roce 2011
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 čenkou zastupitelstva
Buřil Josef
Veltruský Antonín

STATISTICKÉ ÚDAJE OBCE:
K 1. 1. 2012 má obec Chlumín 470 obyvatel hlášených k trvalému pobytu. Mužů 196, žen 188,
mladistvých do 18 roků 86.
Průměrný věk občanů:
Celkový počet domů:
počet domů trvale obydlených
počet rekreačních domů
počet neobydlených domů
počet rozestavěných domů
počet domů zkolaudovaných
počet veřejných. budov s kolaudací

39,03 roků
187
154
30
3
6
1
1 (hasičská zbrojnice)

celková výměra katastrálního území obce
výměra orné půdy
zastavěná plocha a ostatní plochy

629 ha
566 ha
63 ha

V průběhu roku se narodily 3 děti: Adélka Kratochvílová, Adélka Bittnerová, Helenka Ševčíková. Přejeme našim občánkům zdraví, štěstí a lásku rodiny
Z našich řad odešli spoluobčané:
Polánecká Jaroslava ve věku 60 roků
Struhová Jiřina ve věku 84 roků
Kokošková Marie ve věku 90 roků
Eisenhammerová Zdeňka ve věku 90 roků
Kužel Antonín ve věku 55roků
Frank František ve věku 74 roků
Pozůstalým rodinám vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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ČERPÁNÍ ROZPOČTU OBCE V ROCE 2011
Příjmy celkem
Par. 0000 Příjmy z FÚ, poplatky, dotace
Par. 2321 Vrácené DPH – kanalizace
Par. 3399 Ostatní záležitosti kultury
Par. 3612 Bytové hospodářství
Par. 3613 Nebytové hospodářství
Par. 3632 Pohřebnictví
Par. 3722 Odpadové hospodářství
Par. 5512 Požární ochrana – JSDH
Par. 6171 Činnost místní správy
Par. 6310 Obecné příjmy z ﬁnančních operací

44.112.506,30 Kč
37.848.592,11 Kč
5.546.588,00 Kč
13.650,00 Kč
83.708,00 Kč
41.785,00 Kč
1.850,00 Kč
26.736,00 Kč
1.900,00 Kč
511.233,41 Kč
36.463,78 Kč

Výdaje celkem
Par. 2212 Silnice
Par. 2219 ulice „U Vokounů“
Par. 2219 ulice „U ústavu“
Par. 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
Par. 2321 Dešťová kanalizace
Par. 2321 Kanalizace (4x přípojka novostavby)
Par. 3113 ZŠaMŠ
Par. 3322 Vypracování proj. dok. na opravu kostela
Par. 3341 Rozhlas
Par. 3399 Ostatní záležitosti kultury
Par. 3412 Sportovní zařízení
Par. 3419 Neinv. dotace TJ Sokol Chlumín
Par. 3429 Neinv. dotace chovatelům a myslivcům
Par. 3631 Veřejné osvětlení
Par. 3632 Pohřebnictví
Par. 3639 Rekonstrukce školy (z dotace)
Par. 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Par. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
Par. 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Par. 5512 Neinv. dotace SDH
Par. 5512 Požární ochrana JSDH
(260. 318,00 Kč hrazeno z přijatých dotací)
Par. 6112 Zastupitelstva obcí
Par. 6171 Výstavba hasičské zbrojnice (z dotace)
Par. 6171 Činnost místní správy
Par. 6310 Výdaje z ﬁnančních operací
Par. 6399 Daň z příjmů za rok 2010
Par. 6402 Vyúčtování dotace na sčítání lidu

23.585.011,64 Kč
138.257,19 Kč
25.950,00 Kč
38.596,00 Kč
49.288,00 Kč
1.567.919,20 Kč
201.436,00 Kč
721.392,00 Kč
92.000,00 Kč
1.980,00 Kč
40.225,00 Kč
89.124,00 Kč
10. 000,00 Kč
30.000,00 Kč
118.209,00 Kč
2.500,00 Kč
7.649.143,48 Kč
8.197,00 Kč
413.208,00 Kč
490.915,00 Kč
40.000,00 Kč
470.425,60 Kč
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341.125,00 Kč
8.116.057,00 Kč
2.045.576,07 Kč
22.936,10 Kč
860.062,00 Kč
490,00 Kč
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Rozdíl příjmů a výdajů (přebytek)
20.527.494,66 Kč
- přebytek použit na úhradu dlouhodobého úvěru na kanalizaci, který byl v roce 2011 zaplacen
v plné výši
Obec Chlumín, jako kontaktní místo Czech POINT poskytuje následující služby:
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního restříku
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
Úřední hodiny Obecního úřadu Chlumín:
Pondělí a středa: 17,00-19,00 hod.
tel.: 315685051

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
12. 1. 2011- zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO souhlasí se záměrem rekonstrukce obecní budovy čp. 123, kterou užíval poskytovatel
sociálních služeb, pro účely základní školy, s využitím dotace Středočeského kraje Fondu
rozvoje obcí a měst na rok 2011.
– ZO souhlasí se záměrem dovybavení JSDH, s využitím dotace Středočeského kraje Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS. Schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje na rok 2011.
– ZO bere na vědomí informaci starosty o počtu 474 obyvatel v obci k 1. 1. 2011
– ZO bere na vědomí informaci starosty o počtu zaměstnanců obecního úřadu a uzavřených
pracovních dohodách.
20. 4. 2011- z jednání zastupitelstva (ZO)
– ZO bere na vědomí zprávu o výsledku prověření hospodaření obce Chlumín za rok 2010,
provedené ﬁnančním odborem Krajského úřadu Středočeského kraje, při níž nebyly zjištěny žádné nedostatky.
– ZO bere na vědomí návrh pojistné smlouvy č. 51038492-12 mezi obcí Chlumín a Českou
pojišťovnou a. s., Spálená Praha1. a doporučuje vyhodnocení konkurenčních návrhů nejlepší pojistné smlouvy, pracovní skupinou: Miroslav Priatka, Tomáš Petržilka, Otakar Štický,
ing. František Steinz.
– ZO souhlasí s prodejem obecního pozemku p. č. 662/9 v k. ú Chlumín, o výměře 766 m2 za
cenu 150,-Kč/m2 panu Josefu Buřilovi.
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– ZO souhlasí s napojením zpevněného příjezdu od pozemku p. č. 82/9, který je majetkem
manželů Josefa a Vladimíry Buřilových na obecní komunikaci.
– ZO schvaluje žádost pana Bohuslava Rybky o odkoupení obecního pozemku p. č. 663/6
v k. ú. Chlumín, o výměře 11 m2 za cenu 160,-Kč/m2, s podmínkou úhrady veškerých nákladů
s pojených s prodejem, včetně zaměření.
– ZO doporučuje RSDr. Václava Pokorného, k zastupování na všech řádných a mimořádných
valných hromadách společnosti Vodárny Kladno - Mělník a. s., konaných v roce 2011.
– ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Chlumín na rok 2011 společenským organizacím: Honební společenstvo Chlumín: 10.000,- Kč, na spolupořádání dětského dne, úklid obecních prostranství, na zkoušky loveckých psů, na uspořádání
mysliveckého plesu. ZO ČSCH Chlumín: 20.000,- Kč na zakoupení materiálu pro výstavní
klece, zakoupení čestných cen pro výstavu drobného zvířectva. SDH Chlumín - 40.000,- Kč,
na pořádání kulturních akcí, nákup počítačového vybavení pro hasičskou zbrojnici. TJ Sokol
Chlumín: neinvestiční dotaci - 10. 000,- Kč na pořádání kulturních akcí.
– ZO schvaluje žádost pana Martina Ježka o pronájem nebytových prostor majetku obce (bývalá čekárna) o výměře 2,5 m2, k parkování motocyklu za cenu 200,- Kč měsíčně, od 1. července 2011.
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce ve věci projednání údržby komunikací a opravy
terénu před RD manželů Kratochvílových, Chlumín čp. 112. a celém území obce.
Z diskusních příspěvků vyplynulo:
– ZO bere na vědomí informaci pana Tomáše Červenky o postupu prací na výstavbě hasičské
zbrojnice.
– ZO bere na vědomí informaci pana Tomáše Červenky o zajištění kropení ulic v teplých dnech.
Starosta obce projedná s cestmistrem, v důsledku prašnosti silnic jejich zametání.
– K dotazu paní Aleny Sládkové, týkající se opravy obecní komunikace v úseku od Kokoškových k Veltruským, starosta obce podal informaci o požadavku na Sdružení měst a obcí
VKM, o přidělení ﬁnančních prostředků na opravu tohoto úseku po dokončené kanalizaci.
6. 6. 2011- jednání zastupitelstva (ZO)
– ZO schvaluje Závěrečný účet obce Chlumín za hospodaření v roce 2010.
– ZO schvaluje členy školské rady Základní a mateřské školy na volební období 1. 1. 2011 - 31.
10. 2014: paní Danu Wimmrovou, paní Miluši Pokornou
– ZO doporučuje projednání návrhu dopojištění majetku obce, který je obsažen v návrhu pojistné smlouvy společností Kooperativa a v návrhu pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou
a. s. chybí.
– ZO schvaluje pronájem nebytových prostor (bývalé čekárny) o výměře 2,5 m2 k parkování
jednostopého vozidla panu Martinu Ježkovi, bytem Chlumín čp. 44, za cenu 200,- Kč/měs.
s účinností od 1. 7. 2011.
– ZO schvaluje žádost pana Petra Brabce, bytem Chlumín čp. 95 a žádost pana Tomáše Pokorného, bytem Chlumín čp. 124, o prodloužení lhůty k zahájení stavby rodinného domu
v termínu do 31. 12. 2011.
– ZO souhlasí se jmenováním hlavní inventarizační komise pro účetní období roku 2011 ve
složení: Otakar Štický, Josef Buřil, Dana Wimmerová.
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– ZO souhlasí s odpisy hmotného investičního majetku Základní a mateřské školy Chlumín,
dvou zahradních domků ve výši 3. 480,-Kč a 3. 538,- Kč.
– ZO schvaluje výsledek hospodaření Základní a mateřské školy Chlumín, za rok 2010 ve výši
6.448,58,- Kč.
– ZO schvaluje ekonomicky nejvýhodnější nabídku stavebních prací, s názvem “Škola Chlumín- stavební úpravy“, ﬁrmu pana Miroslava Fabiána, Všetaty, v celkové hodnotě díla,
včetně DPH 9.978.509,00 Kč. Stavebním dozorem je pověřen pan Dalibor Šulc, BHS spol.
s. r. o. Praha.
– ZO schvaluje návrh Smlouvy o dílo mezi obcí Chlumín a společností SIGMIN a. s., Karlovo
náměstí 76. Kolín, pro zpracování dokumentace k podání žádosti o získání ﬁnanční dotace
z programu SFROM, na rok 2012, na vybudování obecní komunikace v ulici od školy ke
Krumlovským. Současně schvaluje pracovní skupinu ve složení: Antonín Veltruský, Tomáš
Červenka pro jednání s občany, bydlící v této ulici, k podání informací k přepojení jejich
domů na kabelové vedení NN.
– ZO bere na vědomí informaci starosty o získání ﬁnančních prostředků od Sdružení měst
a obcí VKM ve výši cca 700. 000,- Kč, na opravu místní komunikace od Vokounových k Veltruským (rekonstrukce ulice ulice po dokončené kanalizaci).
18. 7. 2011 - zápis z jednání zastupitelstva (ZO)
– ZO souhlasí s usnesením obce Chlumín ve věci ﬁnančního vyrovnání se stavebníky, se kterými bylo počítáno v přípravě projektu tlakové kanalizace se zahrnutím do systému čerpání
dotace v rámci projektu SZIF.
– ZO bere na vědomí informaci starosty o kladném vyřízení žádosti na dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na „Stavební úpravy budovy čp. 123. pro potřeby školy“ ve
výši 9.689.178,- Kč, s účastí obce ve výši 1.392.326,- Kč. Celkové náklady stavby činí 11.
081. 504,- Kč.
– ZO schvaluje prodat část nemovitého majetku obce - 40 m2 pozemku p. č. 98/47 v k. ú. Chlumín za cenu 180,- Kč/m2 manželům Zdeňce a Antonínu Kostkovým. Veškeré náklady týkající se prodeje bude hradit kupující.
– ZO souhlasí s ukončením nájemní smlouvy mezi obcí Chlumín a panem Janem Lébrem, na
pronájem obecního pozemku p. č. 108/2 o výměře 36 m2.
– ZO souhlasí s pronajmutím obecního majetku p. č. 108/2 o výměře 36 m2 ke dni 18. 7. 2011
k parkování osobního automobilu za cenu 1. 200,-Kč/rok na 5 let paní Erice Vrábelové.
– ZO schvaluje záměr pronajmout nebytový prostor - jednu místnost v budově čp. 94. o rozměrech 17,48 m2, k užívání kancelářských prostor ZO ČSCH, s dvouměsíční výpovědní lhůtou, v případě všeobecného zájmu, výpovědí okamžitou.
– ZO schvaluje smlouvu o pojištění majetku, včetně pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele č. 39251831-10, mezi obcí Chlumín a Českou pojišťovnou a. s. s účinností od 26. 8.
2011.
– ZO bere na vědomí informaci o úspoře plynu Základní a mateřské školy Chlumín, po zateplení budovy a výměny oken je cca. 2.351,55 m3 (27.863,43 kWh).
– ZO bere na vědomí informaci starosty o uspění se žádosti a přidělení dotace ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2011, na projekt s názvem
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“Nákup dovybavení JSDH, “v částce 200. 000,- Kč, s účastí obce ve výši 11. 000,- Kč. /Celkové náklady činí 211. 000,- Kč. /
– ZO bere na vědomí ukončení nájmu nájemní smlouvy v budově čp. 94. ke dni 30. 6. 2011
paní Veroniky Ševčíkové, z důvodu ukončení provozu kadeřnictví.
– ZO schvaluje pronájem jedné místnosti o výměře 17,5 m2 v obecní budově čp. 94. k účelu
provozovny kadeřnictví, za cenu 80,- Kč/m2 za měs. s dobou pronájmu od 1. 10. 2011 a dvouměsíční výpovědní lhůtou.
– ZO schvaluje Smlouvu mezi obcí Chlumín a ČEZ-Distribuce a. s., o uzavření budoucí
smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.
– ZO bere na vědomí informaci starosty o písemném požadavku opravy silnic v obci Chlumín,
postoupenou na SÚS, Mnichovo Hradiště.
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce, v souladu s ustanovením vyhlášky MŠMT
o předškolním vzdělávání, je stanovena v mateřské škole Chlumín, za předškolní vzdělávání
ve školním roce 2011 - 2012 - 350,- Kč měsíčně, (poplatek byl dosud 200,- Kč).
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o zpracování archivalií Pamětních knih, zápisů
a vzpomínek pamětníků Sboru dobrovolných hasičů Chlumín od roku 1880, kronikářkou
obce pí. M. Antošovou.
12. 9. 2011 - zápis z jednání zastupitelstva (ZO)
– ZO schvaluje Dohodu o převzetí staveb kanalizačních přípojek do vlastnictví obce, uzavřenou mezi obcí Chlumín a společností Červenka Bohumil s. r. o. Neratovice.
– ZO schvaluje žádost pana Jana Bittnera o změnu Územního plánu obce, včetně podání žádosti stavebnímu odboru MěÚ Neratovice o zajištění funkce pořizovatele změny Územního
plánu č. I. obce Chlumín.
– ZO schvaluje navýšení výdajových položek rozpočtu PO Základní a mateřské škole Chlumín na rok 2011 o 30. 000,- Kč.
– ZO souhlasí se záměrem opravy místního kostela s využitím ﬁnančních prostředků z EU
a Středočeského kraje. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení projektu kostela mezi obcí Chlumín a panem Martinem Volejníkem.
– ZO schvaluje Nájemní smlouvu o pronájmu místního kostela mezi obcí Chlumín a Římskokatolickou farností Neratovice.
– ZO schvaluje pronajmout nemovitý majetek - 17,48 m2, jedné místnosti obecní budovy čp.
94., jako kancelářské prostory od 1. 10. 2011 za 1,- Kč/rok místní organizaci ZO ČSCH
Chlumín.
– ZO schvaluje zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole o 3 děti, na celkový
počet 28 dětí od 1. 10. 2011.
– ZO schvaluje připojení obce Chlumín k systému Registru územní identiﬁkace adres nemovitostí.
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o nejvýhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce obnovy ulice od Vokounových, ﬁrmě Fabrealstav s. r. o., Všetaty
s celkovou cenou díla 709.121,- Kč včetně DPH. ZO bere na vědomí informaci starosty obce
o přípravě návrhu Novely zákona o rozpočtovém určení daní, která má zmírnit stávající
rozdíly v příjmech samospráv a tím posílit příjmy zejména malých obcí.
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21. 12. 2011- zápis z jednání zastupitelstva (ZO)
– ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Chlumín na roky 2012 - 2014.
– ZO schvaluje směrnici obce pro odepisování dlouhodobého majetku.
– ZO schvaluje směrnici obce pro inventarizaci majetku a závazků.
– ZO schválilo smlouvu o dílo č. 210113 mezi obcí Chlumín a Doc. ing. arch. Ivanem Horkým, DrSc. Archis, na zpracování územně plánovací dokumentace Změny I. územního
plánu obce. Dále ZO uložilo starostovi obce, seznámit manželé Bittnerovi se spoluúčastí na
ﬁnančních výdajích změny I. ÚP obce v poměrné části. ZO schvaluje v souladu s ustanovením par. 13. zákona č. 250/200 Sb. na období od 1. 1. 2012 do schválení rozpočtu obce na
rok 2012 rozpočtové provizorium.
– ZO schvaluje prodej obecního pozemku pč. 98/61 o výměře 46 m2 a pozemek p. č. 98/60
o výměře 2 m2 manželům Antonínu a Zdeňce Kostkovým, za cenu 180,-Kč/m2.
– ZO schvaluje Povodňovou komisi ve složení: RSDr. Václav Pokorný, Otakar Štický, Tomáš
Červenka, Antonín Veltruský, Stanislav Veselý, Miroslav Priatka, Radek Douša.
– ZO schvaluje navýšení ﬁnančního příspěvku Základní a mateřské školy Chlumín o částku
68.000,- Kč. Z celkové částky je určeno 55.000,- Kč na platy pedagogických a nepedagogických zaměstnanců a 13.000,- Kč na úhradu vodného a stočného za poslední účtované
období (havárie vody v budově školy). Stočné bylo odpuštěno, vodné musí být uhrazeno.
– ZO ukládá starostovi obce, zadat ředitelce školy zpracování podrobného mzdového vývoje
zaměstnanců a hospodaření s mzdovými prostředky
– ZO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Chlumín, jako kupujícím a paní Martou Břízovou
a paní Marií Tylovou, jako prodávajícími na koupi pozemku p. č. 350 o výměře 50 m2 v k. ú.
Chlumín, za cenu 250,- Kč/m2.
– ZO bere na vědomí informativní zprávu starosty o ukončení platnosti nájemní smlouvy
o nájmu nebytových prostor, mezi obcí Chlumín a společností Marlado s. r. o. k 30. 11. 2011.
– ZO bere na vědomí informativní zprávu starosty z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu na
hospodaření s ﬁnančními prostředky a čerpání dotace SZIF na vybudování kanalizace v obci.
Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné závady ani nedostatky.
– ZO schvaluje rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2011.
– ZO bere na vědomí informativní zprávu starosty obce o výsledku voleb školské rady Základní
a mateřské školy Chlumín na volební období od 1. 11. 2011- 31. 10. 2014.: Dana Wimmerová, Miluše Pokorná, Pavlína Krejčová, Marta Ježková, Alena Šimonová, Marta Semerádová.
– ZO schvaluje Provozní řád hasičské zbrojnice.
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o podání žádosti na ﬁnanční dotaci z prostředků
hejtmana Středočeského kraje, na krytí živelných pohrom v souvislosti s havárií vodovodního systému v budově školy. Požadavek na příspěvek kraje je ve výši 450.000,- Kč.
– ZO bere na vědomí informaci starosty o předpokládaném proﬁnancování investičního záměru Revitalizace místních částí obce. Vzhledem k vysokému čerpání dotací v uplynulých 3
letech naší obcí, je nutné akce etapizovat. V I. etapě bude vybudována přeložka NN a přeložka veřejného osvětlení s předpokládanými náklady 4,5 mil. Kč. Ve II. etapě dokončení celého projektu položení zámkové dlažby s předpokládanými náklady 4,3 mil. Kč.
– ZO bere na vědomí předběžnou informativní zprávu starosty o zajištění opravy místního
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kostela s využitím dotace z Fondu kultury Středočeského kraje. Na základě dohody obce
s Římskokatolickou farností Neratovice, byla farností Neratovice podána žádost o proﬁnancování I. etapy opravy ve výši 2 mil. Kč.
– Pan Ladislav Dlouhý upozornil ZO na nutnost instalace časové regulace doby chodu výstražného zařízení u výjezdu hasičské techniky z hasičské zbrojnice a dále nutnosti vybavení
obecního traktůrku výstražným majákem.

UCTĚNÍ PAMÁTKY VOJÁKŮ RUDÉ ARMÁDY
K uctění vojáků Rudé armády, byly dne 9. května 2011, zastupiteli a občany obce, položeny
květiny na hrob vojáků Rudé armády, na Chlumínském hřbitově.

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
SPOZ pracuje ve složení: Sládková Alena, Svobodová Květoslava, Brabcová Marie.
Dlouholetou činností členek SPOZ je návštěva a blahopřání občanům u příležitosti jejich významných životních jubileí. K výročí 50. a 55. narozenin bylo zasláno 8 písemných gratulací.
Osobní návštěvou s malým dárkem oslovuje SPOZ naše jubilanty ve věku od 60ti let a každých dalších 5 let. Ve stávajícím roce 2011 sbor navštívil 38 našich občanů - oslavenců ve
věku60 - 80 let. Nejstarší naší občankou je paní Marie Rousová, která v kruhu své rodiny oslavila 95. narozeniny a přijala blahopřání od SPOZ a OÚ Chlumín. Další společenskou akcí
SPOZ, ve spolupráci s Obecním úřadem Chlumín je „Vítání občánků“. Slavnostní odpoledne
provází myšlenka, vyjádřená ve slovech starosty RSDr. Václava Pokorného, k rodičovské výchově a lásce k dětem. Kulturní program žáků základní školy, pod vedením paní učitelky
Mgr. Radky Frankové je vždy zvýrazněním slavnostního odpoledne.
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V měsíci březnu SPOZ se spoluúčastí obecního úřadu, byla uskutečněna „Oslava svátku žen.“

Zástupci SPOZ se zúčastnili slavnostního odpoledne k 75. výročí vzniku Obce baráčníků Jana
Žižky z Trocnova se sídlem v Zálezlicích. Součástí slavnostního odpoledne bylo hudební vystoupení žáků Základní školy Chlumín.
Na knižním trhu si získává své čtenáře kniha amerického spisovatele
Henryho Davida Thoreaua, oceněna Obcí překladatelů „Premií Tomáše Hráchy“. Autorem českého překladu knihy s názvem „Toulky
přírodou“ je náš občan pan Jan Hokeš, Chlumín čp. 22.

Za záchranu života projíždějícímu cyklistovi naší obcí dne 20. 11. 2011, kterého postihla náhlá
zdravotní indispozice, s následným pádem z kola, patří veřejné poděkování manželům Šárce
a Milanu Volfovým a panu Václavu Pokornému ml., kteří do příjezdu záchranné zdravotní
služby poskytli postiženému okamžitou pomoc.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA - 1. STUPEŇ
Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo základní školu 26 žáků a mateřskou školu 25 žáků.
V základní škole bylo v 1. - 3. ročníku 10 žáků, ve 4. - 5 ročníku 16 žáků. Školní družinu navštěvovalo 18 žáků.
V 1. - 4. ročníku probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu pro vzdělávání, Základní a mateřská škola Chlumín “Škola pro všechny“. V 5. ročníku ještě probíhá výuka podle
osnov základní školy.
Všech 26 žáků školy prospělo a postoupilo do vyšších ročníků. Z 5. ročníku odešlo 8 žáků. Dva
žáci na Základní školu do Neratovic, 4 žáci na Základní školu Obříství, 1 žák na Základní školu
do Veltrus a 1 žákyně na gymnasium do Neratovic. Z mateřské školy odešlo 9 žáků.
Na naši základní školu se přihlásilo k zápisu do 1. ročníku 6 dětí, všechny byly přijaty
Mateřská škola má jedno oddělení, kde jsou žáci ve věku 3-6 let. Má jednu třídu vybavenou
vkusným a vhodným nábytkem, hernu s různými hracími koutky a kde také děti odpočívají.
Našim cílem je prohlubování spolupráce s mateřskou školou, rozvíjet osobnostní rysy žáků
a jejich individuální schopnosti.
Škola pořádá: 1. kulturní pořady a akce: divadelní představení, vánoční koncert, vánoční výstavu výtvarných prací, vítání jara, velikonoční výstavu, výstavu loutek, kytarový koncert, romské písně, výstava - Staré pověsti české, 2 vzdělávací pořady, přednášky, besedy: ukázka
dravých ptáků, beseda o myslivosti, beseda Mám psa, školení první pomoci ČČK. Žáci naší
školy se účastní výtvarných, pěveckých, matematických a sportovních soutěží. Uskutečnili
jsme výlety: plavbu parníkem z Obříství na Mělník a zpět, výlet do hlavního města Prahy, kde
jsme jeli lanovkou na Petřín, navštívili rozhlednu a bludiště. Všem se výlet moc líbil. Uskutečňujeme pěší výlety nebo na kolech do okolí naší školy. V rámci ekologické výchovy škola
sbírá starý papír, vybité baterie, staré nepotřebné elektrospotřebiče a použitý olej nebo tuk.
Mgr. Věra Hloušková, ředitelka školy
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHLUMÍN
starosta
náměstek starosty, pokladní
jednatel, velitel JSDH
velitel SDH
strojník
vedoucí mladých hasičů:
vedoucí žen
preventista
člen výboru
členka výboru
člen výboru

Tomáš Červenka
Tomáš Petržilka
Stanislav Veselý
David Charvát
Zdeněk Bláha
Radka Veselá, Veronika Buřičová, Lucie Volfová
Alena Hodysová
Jakub Štyler
Pavel Říha
Olga Bittnerová
Radek Douša

SDH Chlumín má k 1. 1. 2012 celkem 67 členů - do15 let - 25 členů, 24 mužů, 18 žen
Jednotka JSDH má 17 členů - 1 velitel, 3 velitelé družstev, 7 strojníků, 6 hasičů
Sboru Dobrovolných hasičů obce Chlumín, byla dne 30. 6. 2011 slavnostně předána do užívání nová hasičská zbrojnice. Slavnostní předání provedli starosta obce spolu se zastupiteli
a za účasti společenských organizací, dodavatelů stavby a dalších hostů. Slavnostnímu předání
byli také přítomni Dr. Stanislav Grospič – poslanec Parlamentu ČR a zastupitel Středočeského kraje, paní Jiřina Fialová – zastupitelka Středočeského kraje, PaeDr. Milan Němec –
radní Středočeského kraje, ing. Zdeněk Procházka – ředitel regionálního odboru SZIF, Jaroslav Havel – starosta Okresního sdružení hasičů Mělník, Mjr. Ing. Zbyněk Steinz – velitel stanice územního odboru a vedoucí odd. IZS, Petr Nicek - velitel územního odboru stanice
Neratovice, Mjr. Ing. Jan Hadrbolec - velitel stanice územního odboru Mělník, Kamil Daniš velitel útvaru HZS podniku Spolana Neratovice, ing. František Adamko – poradce stavby,
Vladislav Průša - projektant stavby, Petr Neumann - dodavatel stavby, Dalibor Šulc - technický
dozor stavby, Marcela Strnadová - bezpečnost práce, zástupci SDH a JSDH Chlumín a nejmladší chlumínští hasiči.
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JSDH Chlumín plní své povinnosti jako místně příslušná Jednotka v obci Chlumín, Újezdec,
Hostín, Zálezlice. V roce 2011 zasahovala u 9 požárů: požár v Újezdci, v Obříství dvakrát,
v Korycanech, v Želízích, v Bukoli, včetně 1 planého poplachu, odklízení spadlých stromů
přes vozovku, pomoc při havárii vody v ZŠ Chlumín, vyhledávání pohřešované osoby v Horní
Vidimi. V roce 2011 bylo z dotace Fondu podpory a složek IZS Středočeského kraje a rozpočtu
obce Chlumín zakoupeno: 4 ks dýchacích přístrojů, 6 ks pracovních stejnokrojů, 2 ks zásahových obleků, 2 ks zásahové obuvi, 2 přilby a další drobné vybavení.
SDH Chlumín se v průběhu roku 2011 zúčastnil:
Závody požárního útoku mužů: Úžice - obhájení 1. místa s vyhodnocením nejlepší stříkačky
Dřínov - 6. místo, Chlumín - 9. místo, Ovčáry - 6 místo
Závody požárního útoku žen: Úžice - 4. místo, Ovčáry - 2 místo, Chlumín - 4. místo
Okresní kolo “Plamen Mělník“ přípravka 3 - 6 roků: - 3. místo, mladší hasiči 6 - 11 roků: - 11.
místo, starší hasiči 11- 15 roků: - 8. Místo
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Další prioritou činností SDH Chlumín je práce s mladými hasiči- prevence v PO, práce na
technice, odbornosti fyzické a technické připravenosti.

Kulturní a společenská činnost SDH:
Masopustní veselice, Staročeské máje, přivítání prázdnin, prezentace mladých hasičů na dětských dnech v Obříství, Zálezlicích, Ovčárech a Kostelci n/L, pálení čarodějnic, lampionový
průvod spojený se soutěží o nejlepší vyřezanou dýni, pouštění draků, rybářské závody dětí
a dospělých, zajištěné ve spolupráci s rybářským oddílem, mikulášská nadílka pro děti, čistění rybníka potápěči SDH Neratovice, turnaj k ukončení požárního sportu“O pohár starosty
obce“, tábor mladých hasičů.
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Součástí SDH je oddíl rybářů v celkovém počtu 24 členů (16 dospělých, 8 dětí). Stejný počet
vydaných rybářských povolenek pro místní rybáře. Pro hosty - rybáře je počet povolenek vydán
podle počtu zájmu. Činnost rybářů je zaměřena na údržbu a čistotu rybníka, včetně jeho okolí,
zarybnění rybníka, pravidelné přikrmování násady ryb. Celková celoroční péče o rybník je
předpokladem pro úspěšné výsledky při konání rybářských závodů, jak pro děti i pro dospělé.
Se spoluúčastí s SDH Chlumín zajistili hloubkové čištění rybníka potápěči a těžkou mechanizací SDH Neratovice.
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Sbor dobrovolných hasičů děkuje za poskytnutí ﬁnančních dotací Krajskému úřadu Středočeského kraje Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a Obecnímu úřadu Chlumín.
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ŽÁKOVSKÝ ODDÍL TENISU
Pod vedením pana Petra Štamfesta získává sportovní zkušenosti žákovský oddíl tenisu.

ZO ČSCH CHLUMÍN
předseda: Kokoška Josef
jednatel: Eisenhammer Vlastimil
člen Okresní posudkové komise: Kokoška Josef

místopředseda: Vyšín Miloslav
pokladní: Petržilková Kateřina

Základní organizace ČSCH má k 1. 1. 2012 - 16 členů (13 mužů, 3 ženy).
Místní organizace ČSCH prokazuje svými dlouholetými, chovatelskými zkušenostmi rozvoj
zájmu široké veřejnosti a postupné zapojování mladé generace. Pravidelné konání prodejní
výstavy je ukázkou úsilí členů ČSCH Chlumín. Výstava konaná ve dnech 23. - 24. 9. 2011, se
spoluúčastí sponzorů: Obecní úřad Chlumín, ZD Dřínov-Hostín u Vojkovic, Arboeko
s. r. o. Obříství, Zdena Bartošová spol. Zuzana Slavíková, Hanka Mochov s. r. o., Jan Staník,
Jiří Blahník, Farma CFT Traeding s. r. o., Vlastimil Eisenhammer, Josef Kokoška. Výstavy se
svými exoponáty se zúčastnilo 86 vystavovatelů. Bylo vystaveno 276 králíků, velkých a středních plemen, 180 holubů a 52 voliér drůbeže.
Pohár za nejlepšího vystavovaného králíka byl udělen chovateli panu Miloslavu Vyšínovi. Chovatelé místní, pořádající organizace získali 15čestných cen. V rámci celkového ohodnocení
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králíků, drůbeže a holubů bylo uděleno 42 čestných cen a 2 poháry. Jako host výstavy se zúčastnila paní Jiřina Fialová a Paedr. Dr Milan Němec, zastupitelé Středočeského kraje, zastupitelé
obce Chlumín a četný počet návštěvníků výstavy.
Mimo místní výstavu ČSCH, členové organizace vystavovali své exponáty ve Straškově, Velvarech, Libčicích, Veleni, Litoměřicích, Lysé n/L., Kralupech n/Vlt., Cítově, Tišicích, Ovčárech, Beřkovicích, Mšeně, Olovnici, Liběchově.
Výstava ZO ČSCH Chlumín v roce 2012 se bude konat 28. -29. září.
ZO ČSCH Chlumín děkuje úřadu Středočeského kraje a obecnímu úřadu Chlumín za poskytnutí ﬁnanční dotace, všem sponzorům za ﬁnanční a věcné dary a chovatelům za přípravu
a průběh výstavy.
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HONEBNÍ SPOLEČENSTVO CHLUMÍN - ÚJEZDEC
předseda
místopředseda a hospodář
pokladní

Kroupa Zdeněk
Zachara Petr
Pokorný Luboš

Honební společenstvo Chlumín - Újezdec má k 1. 1. 2012 - 5 členů a 8 stálých hostů Adeptem
HS Chlumín - Újezdec je pan Pokorný Pavel ml., bytem Chlumín 124.
Výměra pozemků honebního společenstva představuje 862 ha zemědělské půdy a 5 ha mysliveckých „Políček. “ Na méně dostupných okrajových částech půdy pro zemědělskou velkovýrobu, pěstují na zmíněných 5 ha krmivo pro zvěř: topinambury, slunečnici a kukuřici.
Políčka jsou i místem pro úkryt zvěře.
Jako krmivovou základnu nakoupili jadrná krmiva, seno, sůl a medikamenty, pro uskladnění
krmiva novou buňku a 2 umělé nory protlumení škodné.
Pokles počtu lovné zvěře zaznamenal i pokles počtu honů. Na 3 uskutečněných honech ulovili
členové HS: 20 zajíců, 80 bažantích kohoutů, 105 kachen, 7 lišek a 10 srnců.
Pod záštitou okresního mysliveckého spolku Mělník, zajistili konání jarních zkoušek loveckých psů. Na Základních školách Chlumín, Obříství a Hostín, místopředseda a hospodář HS
Chlumín, pan Petr Zachara uskutečnil se žáky besedy na téma “Péče o zvěř ve volné přírodě“.
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V průběhu roku zajišťovali členové úklid a sběr
odpadů v příkopech kolem silnic obce a v chlumínských lukách, zlikvidovali jednu nepovolenou skládku, vysázeli 100 ks. stromků.
Kulturní činnost: ve spolupráci se SDH Chlumín zajišťovali dětský den, pro dospělé myslivecký ples s bohatou tombolou.

TJ SOKOL CHLUMÍN - ODDÍL FOTBALU
předseda a pokladní
Baran Miroslav
místopředseda
Baran Jan
sekretář
Štamfest Petr
členové výboru:
Douša Miloš, Cibulka Pavel, Baran Tomáš, Zachara Petr
Počet členů TJ k 1. 1. 2012 - 163 členů.
Družstvo mužů je účastníkem III. třídy skupiny B, kde zakončilo sezonu 2010/2011 na 12.
místě. Po podzimní části, mužstvo skončilo na 13. místě. Začátek roku 2011 zahájili účastí
třináctého ročníku okresní ligy v malé kopané, který se odehrál v přetlakové hale ISŠT Mělník,
kde se mužstvo umístilo na 8. místě. Na tradičním turnaji ve stolním tenise obhájil vítězství
Ivan Baran v zápase s Jiřím Suchánkem. Pohár za 3. místo získal Petr Štamfest.
Na dalších dvou turnajích ve stolním tenise zv. Bittengel Cupu obhájil vítězství Jiří Suchánek,
kterému členové TJ přejí, aby se kvaliﬁkoval na paralympijské hry do Londýna v roce 2012.
„O pohár starosty obce “se konal druhý ročník nohejbalu, kde zvítězila trojice, vedená Miroslavem Priatkou, nad trojicí: Vogeltanz, Tláskal, Mansfeld.
Na posledním deblovém turnaji zvítězila dvojice: Tláskal, Svoboda.
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Mimo sportovních aktivit se členové TJ podíleli na kulturních a společenských akcích v obci:
společenské taneční zábavy, ples sportovců, organizace dětského dne.
Na společenských akcích pořádaných v areálu TJ zajišťují členové pro návštěvníky pohoštění.
Pravidelnou činností členů TJ je údržba hřiště, celého areálu, garáží a budovy.
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PODNIKATELSKÁ ČINNOST V OBCI
Obchod se smíšeným zbožím
Kovoobrábění
Účetnictví, administrtivní práce
Pěstitelská pálenice
Bazar použitého zboží

Elektroinstalace
Výuka jazyků, překlady, tlumočení
Restaurace „Na Hřišti“
Sklenářství

ZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST
Zemědělskou činnost na katastrálním území naší obce, 63 ha orné půdy, z velké části majetku
soukromých vlastníků a půdy Pozemkového fondu, obhospodařují v nájemních vztazích zemědělci: Buřil Josef, Staník Jan, Havelka Igor, Semerád Petr, Hanka Petr, Pokorný Pavel, Miloslav Špic, Červenka Michal, ZOD Dřínov a několik drobných vlastníků. Česká farma Trading
s. r. o. Jihlava je přípravným podnikem pro export, převážně brambor, do obchodních řetězců
v Česku a zemí EU.

STAVEBNÍ ČINNOST OÚ V OBCI
Dokončení výstavby hasičské zbrojnice,
s předáním do užívání SDH Chlumín.
Oprava fasády budovy Obecního úřadu
Chlumín.
Zahájení stavebních úprav budovy
č. 123. Chlumín pro potřeby
základní školy.
Rekonstrukce místní komunikace s položením zámkové dlažby v části obce od
Vokounů k Veltruským / ulice po dokončené kanalizaci/.
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Zadání zpracování projektové dokumentace na opravy místního kostela.
Zadání zpracování projektové dokumentace „Revitalizace místní části obce U ústavu.“

PLÁN ROZVOJE OBCE NA ROK 2012
Revitalizace místní části obce „U ústavu“ – tento projekt v sobě zahrnuje přeložku vnějšího vedení NN do kabelového vedení včetně domovních přípojek po celé trase, dále vybudování nového veřejného osvětlení taktéž s uložením elektrického vedení do kabelu, vybudování
zámkové dlažby v celé trase ulice od ústavu ke Krumlovským. Celkové předpokládané náklady
činí 9 mil. Kč. Na tuto akci bude podaná žádost o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje. Zastupitelstvo obce rozhodlo zadat vypracování projektu opravy střechy místního kostela. Opravu zajistit společně s farností Neratovice, která podá žádost o dotaci
z Fondu kultury Středočeského kraje.

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2012 - SDH CHLUMÍN
Výroční valná hromada SDH Chlumín, hasičský ples
Masopustní veselice Chlumín, zábava
Okresní kolo “Plamen“
Pálení čarodějnic
Máje a zábava
Přivítání prázdnin
Rybářské závody pro dospělé
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28. 1. 2012
25. 2. 2012
14. 4. 2012
30. 4. 2012
19. 5. 2012
23. 6. 2012
červenec 2012
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Rybářské závody pro děti
Závody v požárním útoku “O pohár starosty obce“
Druhý ročník v pouštění draků
Rozloučení se sezonou požárního sportu
Lampionový průvod
Mikulášský karneval
Vepřové hody

srpen 2012
22. 9. 2012
říjen 2012
říjen 2012
27. 10. 2012
8. 12. 2012
15. 12. 2012

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2012 - ZO ČSCH - Chlumín
Výstava drobného zvířectva
Účast na celostátních a okresních výstavách

28. -29. 9. 2012
v průběhu r. 2012

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2012 - Honební společenstvo Chlumín
Myslivecký ples
Beseda se žáky základních škol
Spoluúčast na akci pro děti „přivítání prázdnin“

leden 2012
v průběhu r. 2012
červen 2012

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2012 - TJ Sokol Chlumín
Výstavba kulturního centra
Sportovní ples
Mistrovské zápasy mužů
Velikonoční zábava
Bittengel cup - stolní tenis
IV. ročník turnaje v nohejbale “O pohár starosty obce
Dětský den
Tenisový turnaj
Pouť - fotbalový turnaj, taneční zábava
Mistrovské zápasy mužů
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Silvestrovský fotbal
Celoroční spolupráce s organizací Honební společností Chlumín
Celoroční spolupráce s dětským kroužkem tenisu
Údržba sportovního areálu + garáže.

27. 1. 2012
březen - červenec
7. 4. 2012
duben
červenec 2012
2. 6. 2012
5. 7. -6. 7. 2012
21. 7. 2012
srpen - listopad
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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: 3015 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: 19,00-07,00 hod., So, Ne, svátky nepřetržitě
Všeobecná pohotovost - Úrazová chirurgie
n Almeda a. s., Městská nemocnice Neratovice, Alšova 462, tel: 315637 111
Po-Pá: 16, 30- 07,00 HOD., So, Ne, svátky nepřetržitě
Všeobecná pohotovost - ORL
Nemocnice Mělník, Pražská 528, tel: 315 639 288, 315 639 111 ( ústředna)
Po-Pá: 15,00-17 hod., So, Ne, svátky: nepřetržitě
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
n Městská poliklinika Praha 1(dříve Studentský zdr. Ústav), Spálená 12, tel: 222 924 268
Po-Pá: 19,00-06,00 hod., So, Ne, svátky nepřetržitě
n Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2, U nemocnice 2, areál VFN, vchod AB, (Karlovo
náměstí). Tel: 224 962 723, 224 962 725, 224 963 138, Po-Pá: 19,00-06,00 hod., So, Ne,
svátky nepřetržitě.
Zubní pohotovost pro děti
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
Policie ČR, obvodní odd. Vojkovice
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ÚŘADY
Městský úřad Neratovice, Kojetická 1028
Finanční úřad Neraovice, Smetanova 1222
Katastrální úřad Mělník, Mladoboleslavská 3671
Pozemkový fond ČR Mladá Boleslav, Bělská 151
Úřad práce Neratovice, Na Výsluní 1234
Úřad práce Mělník, Nová ul. 2571/1
Česká správa soc. zabezpečení Mělník, Tyršova 106
Okresní soud Mělník, Krombholcova 264
Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5, Zborovská 11
Krajská hygienická stanice Střed. kraje, pobočka Mělník
Krajská veterinární správa Mělní, Bezručova 108

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

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

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

ZDRAVOTNÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Praktická lékařka prop dospělé
Dětský lékař MUDr. Šusta
Zubní ordinace MUDr. Masojídková
Městská nemocnice Almeda Neratovice, Alšova 462
Nemocnice s poliklinikou 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
315 625 540
315 682 542
315 682 221
315 686 235
315 781 275
315 685 126
315 623 040

Zastupitelé obce Chlumín, Sbor pro občanské záležitosti a společenské organizace obce
přejí všem spoluobčanům do roku 2012 pevné zdraví, spokojenost, osobní a rodinnou pohodu.
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