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Ročenka 2017 obce Chlumín

Vážení spoluobčané,
s trochou zpoždění oproti předchozím vydáním Ročenek, za což se vám omlouvám,
dostáváte do rukou 11. vydání Ročenky Obce Chlumín.
Rok 2017 byl rokem příprav poměrně rozsáhlého plánu investiční činnosti obce. Byly
provedeny přípravné práce pro zajištění poměrně velkého investičního záměru pro rok
2018. Byly zpracovány projekty na opravu věže kostela, vybudování chodníků a vjezdů
v ulici od kostela ke hřbitovu, přístavbě hasičárny a opravy místní komunikace mezi
bytovkami včetně vybudování dešťové kanalizace. Vedle stavebních projektů a povolení
staveb jsme museli vypracovat a podat žádosti o dotace, abychom všechny tyto akce mohli
zaﬁnancovat. Celkové projektované záměry dosáhly částky přes 10 milionů korun.
Mimo akce vybudování chodníků se podařilo získat dotace na ostatní záměry od
Středočeského kraje, Ministerstva kultury, Ministerstva zemědělství, Ministerstva
místního rozvoje a Ministerstva vnitra na hasičárnu.
Všechny tyto činnosti si vyžádaly spoustu času i nutné pomoci od ﬁrem, které se zabývají
zpracováním žádostí o dotace, neboť i zde v této oblasti došlo k obrovskému nárůstu
papírování a složitostí při zpracovávání.
V této souvislosti bych chtěl poděkovat za aktivní činnost a spolupráci všem zastupitelům
naší obce, ale i administrativě Obecního úřadu. Dále i naším pomocníkům Ing. Františku
Adamkovi za bezchybnou přípravu výběrových řízení, paní Lucii Benešové za vedení
účetnictví, paní Haně Lejtnarové za velikou pomoc v přípravě a zahájení opravy věže
kostela i za významnou pomoc získání dotací Středočeského kraje a Ministerstva kultury,
dále pak naší krajské zastupitelce paní Jiřině Fialové.
Dále bych chtěl poděkovat všem členům a funkcionářům zájmových organizací za
udržování a rozvoj kulturního a společenského života v naší obci. Zejména velký dík
uznání patří našim hasičům za jejich práci s mladými hasiči, za jejich účasti na soutěžích,
jak mimo obec, tak v obci pro širokou veřejnost.
Dobře se začala rozvíjet činnost TJ Sokol Chlumín v kopané. Chci poděkovat i členům
Honební společnosti za aktivní podíl na kulturním životě naší obce. Poděkování patří
i celému učitelskému sboru ZŠ a MŠ za dobrou přípravu žáků pro další studium ve vyšších
ročnících a za pěkné kulturní vystoupení pro širokou veřejnost naší obce.
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Vážení spoluobčané, jistě jste poznali určitou obsahovou změnu ročenky oproti
předchozím ročníkům.
Ročenku za rok 2017 již zpracovávala nová kronikářka paní Věra Krumlovská, neboť paní
Miloslava Antošová, která zpracovávala Ročenky od samého počátku, tedy 10 let,
požádála o uvolnění z funkce kronikářky a tedy z toho vyplývající práci s tvorbou ročenek.
Chtěl bych jí při této příležitosti ještě veřejně poděkovat za její dobrou a zodpovědnou
práci a popřát jí ještě do dalších let především dobré zdraví.
Současně s tímto oznámením bych chtěl popřát nové paní kronikářce Věře Krumlovské,
hodně úspěchů a dobré zdraví v její činnosti pro obecní kroniku, ročenku, ale i další
činnosti spojené s tímto úsekem.
Děkuji též za dobrou práci zaměstnancům Obecního úřadu a Obce Chlumín – p. Daně
Wimmerové, p. Daně Dlouhé, p. Vlastimilu Eisenhammerovi a p. Jaroslavu Sládkovi.
Na závěr přeji vám, všem občanům Chlumína též pevné zdraví, pohodu a hodně štěstí
v soukromém životě i v práci.

RSDr. Václav Pokorný, starosta obce
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ZASTUPITELÉ OBCE CHLUMÍN V ROCE 2017
starosta:
místostarosta:
předseda ﬁnančního výboru:
předsedkyně kontrolního výboru:
člen ﬁnančního výboru:
člen kontrolního výboru:
úřednice:
administrativní pracovnice:

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

Obec Chlumín poskytuje jako kontaktní místo CzechPOINT následující služby:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

výpis z katastru nemovitostí
ověřené výstupy z katastru nemovitostí
výpis z obchodního rejstříku
výpis z živnostenského rejstříku
výpis ze seznamu kvaliﬁkovaných dodavatelů
výpis z insolvenčního rejstříku
výpis z rejstříku trestů
výpis z bodového registru řidičů
výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků informačního systému odpadového hospodářství
přijetí podání podle živnostenského zákona
autorizovaná konverze dokumentů
podání žádosti o zřízení datové schránky
podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových

Úřední hodiny Obecního úřadu Chlumín:
Pondělí a středa: 17:00 – 19:00
Tel.: 315 685 051, mobil: 724 858 519
e-mail: obec.chlumin@chlumin.cz
web: www.chlumin.cz
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PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE V ROCE 2017
Příjmy:
Výdaje:
Rozdíl mezi příjmy a výdaji:
Vyšší výdaje byly kryty ﬁnancováním z let minulých.

9.369.702,00 Kč
10.463.000,00 Kč
-1.093.298,00 Kč

STATISTICKÉ ÚDAJE OBCE
Celková výměra katastrálního území obce: .......................................640 ha
Z toho:
výměra orné půdy: .........................................................566 ha
zastavěná plocha a ostatní plochy: .................................74 ha
Celkový počet domů .........................................................................183
Z toho:
trvale obydlených: .........................................................144
rozestavěné domy: .........................................................2
Počet obyvatel obce Chlumín: ...........................................................479
Z toho:
trvalý pobyt občana ČR: ................................................466
cizinci s trvalým pobytem a vazbou na občana ČR: .......12
přechodný pobyt: ..........................................................1

VYBRANÉ STATISTICKÉ ÚDAJE
Kategorie
počet
Dospělí:
.......................................................................................479
Z toho:
muži: .............................................................................243
ženy: ..............................................................................236
Děti (15-18 let) .................................................................................8
Z toho:
chlapci: ..........................................................................3
dívky: .............................................................................5
Děti (do 15 let) ..................................................................................74
Z toho:
chlapci ...........................................................................37
dívky ..............................................................................37
Děti (6-7 let) .....................................................................................13
Děti (do 3 let) ...................................................................................11
Děti narozené v roce 2017 ................................................................2
V roce 2017 byla uzavřena 3 manželství, šťastným novomanželům přejeme štěstí, zdraví,
lásku a vzájemné pochopení.
Spoluobčané, kteří odešli z našich řad v roce 2017
Štefan Šatan, Alena Bittnerová, Věra Kopáčová, Svetoslav Miker
Čest jejich památce. Pozůstalým rodinám upřímnou soustrast.
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ZASTUPITELSTVO OBCE CHLUMÍN
V roce 2017 zastupitelstvo obce Chlumín uskutečnilo 7 veřejných zasedání. Informace
o době a navržení programu zasedání zastupitelstva je podle ustanovení paragraf 93,
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejněná nejméně 7 dnů před jeho konáním
na úřední desce obecního úřadu Chlumín a rovněž prostřednictvím obecního rozhlasu.

Informace o přijatých usneseních zastupitelstvem obce v roce 2017
- výtah hlavních bodů
15. 2. 2017
Zastupitelstvo obce:
• bere na vědomí informaci o počtu 479 obyvatel přihlášených k trvalému pobytu v obci
včetně 13 cizinců s povoleným trvalým pobytem k 1. 1. 2017,
• bere na vědomí informaci o územní studii veřejného prostranství zadanou ORP Neratovice pro celý Neratovický obvod, jehož součástí je i obec Chlumín,
• schvaluje pronajmutí části obecního pozemku p.č. 108/2 o výměře 36 m2 v k.ú. Chlumín za účelem využití pozemku jako odstavné plochy pro jeden osobní automobil,
• schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Chlumín TJ Sokol Chlumín ve
výši 35.000 Kč, ČSCH ZO Chlumín ve výši 20.000 Kč, SH ČMS-SDH Chlumín ve výši
49.000 Kč a Honební společenstvo Chlumín-Újezdec ve výši 10.000 Kč,
• schvaluje příspěvek z rozpočtu obce Chlumína na provoz Základní školy Chlumín ve
výši 765.000 Kč, na rok 2017,
• schvaluje rozpočet obce Chlumín na rok 2017,
• schvaluje projednání návrhu zahájit výběrové řízení na akci „Chlumín, ul. Ke hřbitovu
-- chodník a vjezdy“,
• schvaluje podání žádosti obce o dotaci z Fondu obnovy venkova Středočeského kraje na
akci „Chlumín, ul. Ke hřbitovu -- chodník a vjezdy“.
26. 4. 2017
Zastupitelstvo obce:
• projednává žádost o odkup obecních pozemků p.č. 650/8, 650/3 a 650/22 v k.ú. Chlumín,
• schvaluje směnné smlouvy mezi Římskokatolickou farností Neratovice a Obcí Chlumín za směnu pozemků p.č. 556/7 a 540/46 v k.ú. Chlumín,
• schvaluje prodej majetku obce Chlumín -- automobilového žebříku AZ 30 na podvozku
IFA,
• projednává podanou žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje z programu Dotace pro jednotky SDH obcí za rok 2017 na akci „Přístavba požární zbrojnice“,
• projednává podanou žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
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z Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Obnova památek na
akci „Generální oprava krovu a výměna střešní krytiny na kostele sv. Maří Magdaleny
v Chlumíně -- I. etapa“.
28. 6. 2017
Zastupitelstvo obce:
• informuje o zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku obce Chlumín -- pozemek
p.č. 650/3 o výměře 941 m2, p.č. 650/8 o výměře 11.614 m2 a p.č. 650/22 o výměře
15 m2 a schválení prodeje,
• informuje o zveřejnění záměru směny nemovitého majetku obce Chlumín -- pozemek
p.č. 540/46 o výměře 205 m2 za nově vzniklý pozemek ve vlastnictví právnické osoby
p.č. 556/7 o výměře 60 m2 a schválení směny,
• schvaluje Závěrečný účet obce Chlumín za rok 2016,
• schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu Obnovy venkova,
• schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci „Přístavba Požární zbrojnice č.p. 186 na
p.č. 82/3 v k.ú. Chlumín“,
• bere na vědomí informaci o získání dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Programu
2017 z Fondu kultury a obnovy památek na 1. polovinu akce „Generální oprava krovů
a výměna střešní krytiny na kostele sv. Maří Magdaleny v Chlumíně -- I. etapa“,
• informuje o získání dotace z Fondu MZ-SZIF na akci Chlumín -- kostel sv. Maří Magdaleny -- oprava krovu a střešního pláště pultového přístavku kostela.
14. 8. 2017
Zastupitelstvo obce:
• bere na vědomí informaci o zveřejněném záměru prodeje nemovitého majetku obce
Chlumín pozemek p.č. st. 287 o výměře 2 m2 a p.č. 656/5 o výměře 1 m2 -- nově vzniklé
z pozemku p.č. 656/1 v k.ú. Chlumín,
• informuje o získání dotace prostřednictvím veřejnosprávní smlouvy z Programu 2017
pro poskytování dotací z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na akci „Generální oprava krovu výměna střešní krytiny na kostele -- I. etapa“,
• informuje o získání dotace z SZIF MZ z programu Údržba a obnova kulturních a venkovních prvků „Kostel Chlumín -- pultový přístavek“,
• informuje o získání dotace z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu SK ze
Středočeského Fondu podpory DH a IZS na akci „Přístavba požární zbrojnice“,
• projednává výběr. řízení na akci „Přístavba Požární zbrojnice č.p. 186 na p.č. 82/3 v k.ú.
Chlumín“.
20. 9. 2017
Zastupitelstvo obce:
• bere na vědomí projednání dokumentu „Petice proti odprodeji pozemků a výstavbě satelitního městečka na území obce Chlumín ze dne 21. 8. 2017, č.p. 650/3, č.p. 650/8
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a č.p. 650/22 v k.ú. Chlumín“ a zároveň konstatuje, že bylo požadavkům petice vyhověno a zrušeno usnesení ZO č. 4/3 2017 ze dne 28. 6. 2017
• bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na akci „Přístavba Požární
zbrojnice č.p. 186 na p.č. 82/3 v k.ú. Chlumín“,
• bere na vědomí informaci starosty obce ohledně možnosti podání žádosti o dotaci na vybudování chodníků a vjezdů k rod. domům v ulici od kostela,
• bere na vědomí žádost majitelů pozemků p.č. 326/5 a 326/6 v k.ú. Chlumín ze dne 28. 6.
2017.
22. 11. 2017
Zastupitelstvo obce:
• projednává nový návrh na dělení a zástavbu na pozemcích č.p. 326/6 a č.p. 326/5 v k.ú.
Chlumín,
• bere na vědomí informaci starosty obce ohledně ukončení akce „Kostel sv. Maří Magdaleny v Chlumíně -- pultový přístavek“,
• informuje o výsledku výběrového řízení „Kostel sv. Maří Magdaleny v Chlumíně -oprava krovu a střešního pláště“,
• informuje o podané žádosti o zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky (kostel
sv. Maří Magdaleny v Chlumíně) do Programu záchrany architektonického dědictví na
rok 2018,
• schvaluje rozpočtové opatření rozpočtu obce Chlumín za rok 2017.
21. 12. 2017
Zastupitelstvo obce:
• bere na vědomí projednání žádosti o zrušení předkupního práva zapsaných na pozemcích p.č. 1/4 o výměře 571 m2, p.č. 1/10 o výměře 17 m2 a p.č. 1/21 o výměře 1 m2 v k.ú.
obce Chlumín,
• informuje o jmenování inventarizační komise pro provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Chlumín k 31. 12. 2017,
• informuje o dílčím přezkoumání hospodaření obce Chlumín za rok 2017,
• schvaluje výše příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Chlumín, příspěvková organizace z rozpočtu obce Chlumín na rok 2018,
• schvaluje rozpočet obce Chlumín na rok 2018.
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DALŠÍ INFORMACE
8. května 2017 u příležitosti ukončení II. světové války uctili zastupitelé obce, zástupci
spolkových organizací a občané obce památku padlých rudoarmějců na místním hřbitově položením květin na hrob jejich posledního odpočinku.

8

Ročenka 2017 obce Chlumín

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
20. a 21. října 2017
Počet oprávněných voličů v Chlumíně:
Počet občanů, kteří hlasovali:
Počet stran, které kandidovaly ve Středočeském kraji:

395
214
15

Strany a politická sdružení s největším počtem hlasů v obci Chlumín:
1. ANO 2011
91
2. KSČM
26
3. Česká pirátská strana
23
Ostatní strany získaly méně než 20 hlasů
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ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY OBCE CHLUMÍN
zajišťovaná zdravotním střediskem Obříství - Ordinace PL,
MUDr. Naděžda Sehnalová
Pacienti, přátelé.
Zhodnocení roku 2017 je přibližně stejné jako v minulém roce. Nastíním Vám pohled do
budoucna.
V roce 2018 nám MZČR připravilo mnoho nepříjemných změn, které se dotknou nejvíce
zdravotnických zařízení typu ambulancí a praktických lékařů. Někteří z Vás již tyto „novinky“ zaregistrovali v rámci sdělovacích prostředků. Ve zdravotnictví (a nejen tam) neustále přibývá administrativy, příkazů, zákazů vydávaných MZČR. Lékaři mají povinnost
od 1. 1. 2018 psát elektronické recepty, které jsou nekoncepční, nedořešené a hlavně
v současnosti nepřináší nic positivního. Naopak celý proces vyšetření a preskripce e-receptů bude trvat u lékařů delší dobu a budeme všichni doufat, že se PC nebo internet nezasekne. E-recepty jsou jen začátek roku, poté bude EET, ochrana osobních údajů
(nařízení EU)… Situace se ve zdravotnictví, které až doposud v ČR sponzorovali zdravotníci, zhorší! Kvůli těmto změnám starší kolegové odchází do důchodu a nemají za sebe
náhradu, proto se sníží dostupnost ambulantních lékařů některých regionů, prodlouží
se objednací doby a čas pro pacienty bude okraden kvůli narůstající byrokracii.
Toto jen úvodem, aby jste i vy, kteří potřebujete ošetření od lékaře byli informováni.
Od 1. 1. 2018 pokud budete žádat o recept na léky je nutné si tyto léky vypsat na lístek se
jménem a datem narození a předat sestře, e-recept nelze stornovat! E-recept se bude připravovat do 2 dnů od nahlášení (nikoliv na počkání, toto není možné zabezpečit) a měl by
být předán pouze té osobě, která o něj žádá (dle MZČR). Prosím tedy o nahlášení včas
z Vaší strany.
Zrovna tak jiné administrativní úkony budou provedeny do týdne, pokud bude někdo
trvat na expresním vyhotovení, bude mu účtován poplatek dle ceníku.

OBRAŇTE SE TRPĚLIVOSTÍ A TOLERANCÍ A VYHLEDÁVEJTE LÉKAŘE,
JEN KDYŽ JE TO NUTNÉ!
Snažte se o své zdraví starat sami zdravým životním stylem.
Snad rok 2018 zvládneme bez větších stresů.
MUDr. N. Sehnalová
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VEŘEJNÝ ŽIVOT V OBCI
V roce 2017 se zapojily do veřejného života obce tyto spolky:
SDH Chlumín, ZO ČSCH Chlumín, Honební společenstvo Chlumín-Újezdec, Rybářský
oddíl Chlumín, TJ Sokol Chlumín a Sbor pro občanské záležitosti.
Plesy se konaly v sále na hřišti a plesovou sezónu zahájili myslivci 14. 1. 2017 s bohatou
zvěřinovou tombolou. 18. 2. 2017 se konal ples sportovní a 11. 3. 2017 se uskutečnil ples
OÚ Chlumín. Ples hasičů v místní hasičské zbrojnici se konal 21. 1. 2017.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUMÍN
Ve školním roce 2016/17 měla základní škola 3 třídy. Do první třídy docházelo 13 žáků.
Do druhé třídy, kde byl 2. a 4. ročník, docházelo 18 žáků a do třetí třídy, kde byl 3. a 5.
ročník, docházelo celkem 18 žáků. Celkem v tomto školním roce měla základní škola 49
žáků. Školní družinu navštěvovalo (1. oddělení): 30 žáků. Ve školní jídelně se stravovalo
39 žáků ZŠ. Ve škole pracovalo celkem 14 zaměstnanců.
Mateřská škola měla 2 oddělení s celkovým počtem 44 žáků. Základní a mateřská škola
pořádala různé akce pro děti a dalších akcí se účastnili žáci sami, např. sportovní soutěže, plavání, bruslení, exkurze, koncerty, různé vzdělávací přednášky, ale i matematické
a výtvarné soutěže.
Děti navštěvovaly 4 zájmové kroužky: hra na zobcovou ﬂétnu, pohybové hry, šikovné ruce
a anglický jazyk. Před Vánocemi a Velikonocemi probíhaly tvořivé dílny pod vedením pí
Justychové.
V tomto školním roce z 5. ročníku přešlo 6 žáků na druhý stupeň základní školy do škol
v okolí.
ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY:
V průběhu školního roku se uskutečnilo několik divadelních představení, návštěv kina
v Neratovicích a vystoupení artistů. Děti také absolvovaly dopravní výchovu a plavecký výcvik.
Jaro uvítala škola velikonoční výstavou a se zimou se rozloučila u místního potoka.
Ke konci roku třídy vyjely na třídenní výlety. Děti z 1., 2. a 3. ročníku jely do kempu ve
Mšeně a 4. a 5. ročník vyrazil do Josefova Dolu.
Ve škole proběhl ve spolupráci s mateřskou školou sběr papíru. Celkem se sebralo 3,24 t.
Červen je měsíc sportovních soutěží, např. fotbalový turnaj v Chlumíně, víceboj v ZŠ
Dřísy a vybíjená v ZŠ Libiš.
Vyvrcholením celého roku jsou „Radovánky“, které se konaly na sále na hřišti. Děti si připravily krásný program s písněmi, recitací a tanečním vystoupením.
Skončil další školní rok, který stál opravdu za to.
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ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUMÍN:
Mateřská škola v naší obci opravdu žila kulturou. Za dětmi přijelo každý měsíc divadlo
nebo varietní vystoupení. Oddělení Sluníček se rádo zúčastnilo předplaveckého výcviku
Děti vystavovaly své výrobky na výstavách základní školy. Jako každý rok, tak i letos se na
konci června uskutečnily besídky Hvězdiček a Sluníček. Ty měly velký ohlas, obzvláště
příběh zvířátek v pohádce Budko, budko …. a operetka O Karkulce. Nemohlo chybět velkolepé loučení s předškoláky. Během roku proběhla dopravní výchova a screeningové vyšetření očí. Školka dále navštívila tvořivou dílničku Pralinka Veltrusy a zámek
Nelahozeves. Do školky zavítal také Mikuláš s andělem a čerty.
Vánoční besídky obou tříd MŠ zakončily s velkým úspěchem a nadšením rodičů rok 2017.
Mgr. Věra Hloušková, ředitelka ZŠ a MŠ Chlumín
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI CHLUMÍN
Během roku 2017 jsme především navštívili občany, kteří oslavili svá životní jubilea.
V březnu jsme spolu s Obecním úřadem Chlumín uspořádali oslavu k Mezinárodnímu
dni žen s občerstvením a veselou muzikou na sále TJ Sokol Chlumín.
Ve spolupráci se ZŠ Chlumín jsme 7. května uspořádali „Vítání občánků“. Přivítali jsme
2 malé občánky. Obecní úřad Chlumín uspořádal 27. května zájezd do divadla Palace
v Praze. Zájezdu se účastnilo 30 divadelních nadšenců.
V červnu proběhlo setkání žen, tzv. „Babinec“, k tanci a poslechu hrál P. Štamfest.
V předvánočním čase jsme spolu s OÚ, ZŠ, SDH, TJ Sokol Chlumín a dalšími občany
uspořádali slavnostní rozsvěcení vánočního stromu s prodejem vánočních dobrot a výrobků žáků ZŠ. Žáci ZŠ Chlumín vystoupili se svým programem. Za ﬁnanční i věcné dary,
stejně jako za účast na přípravě celého slavnostního večera náleží poděkování Obecnímu
úřadu Chlumín, Sboru dobrovolných hasičů a Spolku TJ Sokol.
Sbor pro občanské záležitosti Chlumín
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HASIČI
Na valné hromadě SDH Chlumín konané 21. 1. 2017 Sbor dobrovolných hasičů zhodnotil
svou práci v roce 2016 v oblasti kultury, sportu a výchovy mládeže. Jednotka SDH Chlumín zrekapitulovala své aktivity a výjezdy k mimořádným událostem. Řada členů byla za
svou práci oceněna a rovněž byla udělena řada ocenění i několika mladým hasičům. SDH
Chlumín projevil svou vděčnost a díky svým podporovatelům z řad veřejnosti, místních
spolků a především zastupitelstvu obce Chlumín, v čele s panem starostou RSDr. Václavem Pokorným. Valná hromada byla zakončena hasičským plesem.
n 25. 2. 2017 se mladí hasiči zúčastnili první soutěže roku, jíž bylo Floriánkovo uzlování
v Libiši.
n 25. 3. jednotka SDH utvořila pro soutěž „Vteřiny pro život“ dvě družstva, která si vedla
velice dobře.
n 1. 4. Výlet do lanového centra Praha.
n 8. 4. Okresní soutěž mladých hasičů „Běh jednotlivců na 60 m s překážkami. “ Tradiční pálení čarodějnic spolu s OÚ Chlumín a TJ Sokol.
n Oužické osmy v Úžicích, která probíhala 6. května, se účastnila dvě družstva z Chlumína.
n Každoroční Staročeské máje 13. května provázelo slunečné počasí a děvčata, která
mládenci vyvedli do tanečního kola, si svůj den krásně užila. Tečkou této tradice byla
volba královny májů a dražba májky.
n Červnový výlet mladých hasičů do Prahy za ukázkami profesionálních hasičů se dětem
moc líbil. Na závěr navštívili Jump Park. Dále se zúčastnili 17. 6. a 24. 6. Požárnického
útoku v Byšicích.
n Od 10. do 13. 8. 2016 se konalo letní soustředění „Hasičský den“, který ukončil letní
prázdniny.
n I přes nevětrné počasí uspořádal SDH drakiádu. Listopadový branný závod, tzv. „braňák“ zdolali úspěšně. Dále nesmělo chybět podzimní dýňování a lampionový průvod.
n V ZŠ Chlumín 6. a 22. 11. 2017 proběhl seminář požární prevence „Hasík“ o chování
v krizových situacích. SDH se dále zúčastnil Libišského čtyřboje a družstvo v kategorii 9 - 11 let přivezlo zlato.
n Tento rok plný závodů a kultury zakončil v prosinci mikulášský karneval s návštěvou
Mikuláše, kterého doprovázel anděl a hrozivě vypadající čerti.
Radek Douša, starosta SDH Chlumín
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CHOVATELÉ
Stávajících 11 členů Českého svazu chovatelů dále pokračuje ve své chovatelské činnosti.
Počet zapálených chovatelů však stále klesá, následkem čehož letos neproběhla výstava,
která by byla vyvrcholením celoroční práce tohoto spolku.
Hrstka členů se zúčastňuje výstav v mělnickém okolí i mimo něj.
Musíme doufat, že se tento stagnující stav zlepší a koníček osloví mladé chovatele a děti,
kteří by mohli doby slávy chovatelství opět obnovit.

TJ SOKOL
Nový rok zahájila TJ Sokol Chlumín výměnou oken v kabinách. Sportovní ples s bohatou
tombolou se opět vyvedl. Začínající březnovou fotbalovou soutěž IV. třídy, skupiny A, do
které jsme vstupovali a dohrát tento rozehraný ročník se fotbalistům nepodařilo. Vlivem
malé účasti byli hráči nuceni s těžkým srdcem v průběhu soutěže odstoupit. Chlumínský
fotbal se v té době nacházel na hranici své existence. Díky doplnění stavu hráčů a zájmu
některých fotbalových kádrů povstal fotbal jak bájný Fénix z popela.
Začátek fotbalového utkání vypadal dobře. Vítězství si zasloužila i divácká návštěvnost.
Tým hráčů se vyhříval na vrcholu tabulky, ale bohužel jen krátce. Po ukončení podzimní
části patří fotbalistům skvělé 3. místo v tabulce.
Během roku TJ Sokol pořádala dva turnaje ve stolním tenise, dětský den ve spolupráci
s SDH Chlumín, kdy se jako každý rok pálily čarodějnice, sportovci propůjčili areál cirkusu, Jarním psím zkouškám, pouti a podzimní drakiádě. Na sále myslivci zakončili své
hony, v teple sálu se sešel „Babinec“ a pomohli při rozsvěcení vánočního stromu.
Jménem celého výboru TJ Sokol Chlumín děkují sportovci všem organizacím, včetně obce
Chlumín samotné, za spolupráci v tomto roce.

38

Ročenka 2017 obce Chlumín

MYSLIVCI
Svatý Hubert je podle staré legendy patronem myslivců. 4. listopadu slaví svůj svátek
a také lovecká sezona je v plném proudu. Uctívání sv. Huberta jako patrona lovu zavedl
v letech 731 - 731 papež Řehoř III. Za svého si ho zvolil i myslivecký řád, který v roce 1695
založil František Antonín hrabě Špork.
Dnes je pro všechny myslivce věřící i nevěřící sv. Hubert symbolem myslivecké cti, pokory a poctivosti, patronem lovu a ochrany zvěře, tradice i mysliveckých zvyků.
Honební společenstvo Chlumín Újezdec má 5 členů a 9 stálých hostů. Výměra honebních pozemků je 862 ha. Již posedmé byly uspořádány jarní zkoušky loveckých psů velkých a malých plemen. Tyto zkoušky jsou na vysoké úrovni a byly hodnoceny na okresní
kynologické komisi jako velmi úspěšné.
Honební společenstvo vlastní 5 mysliveckých políček, na kterých pěstují topinambury,
kukuřici a vojtěšku. V zimním období, době nouze, se do těchto políček stahuje zvěř za potravou. Myslivci ji přikrmují kukuřicí, obilnými plevy, solí a senem do 24 zásypů, 4 krmelců pro srnčí zvěř a 4 slanisek. Koupili 15 bažantích slepic na oživení krve a vypustili
je do revíru. Každoročně pořádají ples s bohatou zvěřinovou tombolou. Tyto peníze použijí na nákup krmiva pro zvěř a k zaplacení mechanizace pro obdělávání políček. Při
dvou honech na drobnou zvěř ulovili myslivci 77 bažantích kohoutů a 9 zajíců. Dále ulovili 15 kachen, 4 divočáky, 1 srnce, 2 srny. Ze zvěře škodné 14 lišek, 4 kuny a 4 straky.
Opravili a znovu postavili 4 rozlámané posedy. Myslivce trápí neukáznění pejskaři.
V listopadu mohou lovit veškerou tzv. holou zvěř a černou zvěř, která se značně přemnožila.
Myslivost však není jen střelba. Právě v listopadu se starají o přikrmování jelenů, srnců,
zajíců a bažantů. Sv. Hubert by měl jistě radost.
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RYBÁŘI
Ne každý v současném ateistickém Česku ví, že ryba a rybářství jsou jako málokterá potravina a profese spojeny se vznikem křesťanství. Je skutečností, že patronem rybářů je
apoštol Petr, který byl původně rybářem. Rybník Rasovna hlídá rybářská stráž, která dohlíží na rybářské desatero a zákony. Počet rybářů, kteří loví ryby u vzorně uklizeného
a udržovaného rybníka stále stoupá. V tomto roce byl počet rybářů vysoký: dospělých od
15 let - 26, od 9 do 15 let - 5, do 8 let - 4
Určitě každý rybář má přání ulovit největší rybu a s bušícím srdcem hledat v tašce metr,
aby zjistil, kolik ryba měří. Takové zážitky si odnesli všichni, kdo celý rok chytali na místním rybníku.
Za rok 2017 bylo chyceno 36 ks kapra v celkové délce 1996,5 cm. Přeji rybářům Petrův
zdar!
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PAMÁTKOVÁ PÉČE
Po převzetí kostela sv. Maří Magdaleny do vlastnictví obce vynaložila obec velké úsilí k vyčištění vnitřního prostoru, který byl velmi znečištěn holubím trusem. Odborná ﬁrma zajistila do oken ochranné sítě zamezující vniknutí holubů do kostela. Před koncem roku
2016 uspořádal Obecní úřad Chlumín veřejnou prohlídku. Akce se zúčastnilo asi 20 občanů Chlumína.
n Na zasedání 26. 4. 2017 Obecní zastupitelstvo Chlumín starosta obce informoval přítomné o získání dotace ve výši 390.000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje z Programu
2017 z Fondu kultury a obnovy památek na 1. polovinu akce „Generální oprava krovu
a výměna střešní krytiny na kostele sv. Maří Magdaleny v Chlumíně -- I. etapa“. Spoluúčast obce na této akci bude 260.000 Kč
n 21. 1. 2017 starosta informoval o výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce „Kostel sv. Maří Magdaleny -- oprava krovu a střešního pláště“. Pro tuto akci Zastupitelstvo
obce schválilo smlouvu o dílo mezi Obcí Chlumín a společností PARIO s.r.o. Hradec
Králové.
n 14. 8. 2017 informoval starosta obce o získání dotace ze SZ IF Ministerstva zemědělství z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na akci „Kostel
Chlumín -- pultový přístavek“.
n 14. 9. 2017 ﬁrma Tomáš Holub -- střechy na klíč zahájila opravu střechy na pultovém
přístavku kostela. Akce byla provedena za 99.000 Kč.
n Slavnostní otevření kostela sv. Maří Magdaleny
n 23. 6. 2017 -- Základní škola uspořádala krátké kulturní vystoupení k příležitosti zpřístupnění kostela veřejnosti. Starosta obce Chlumín přivítal žáky, místní občany
a p. Lejtnarovou. Žáci přednesli text o historii Chlumína a kostela a po krátkém hudebním vystoupení probíhala komentovaná prohlídka. Kostel byl uklizen a doplněn
věcmi, jež byly vždy jeho součástí. Vyzdoben byl výkresy a výrobky dětí ze školy, dále
také texty a obrázky připomínajícími svátek příchodu Cyrila a Metoděje.
Místní kostel bude opraven ve třech etapách za přispění ﬁnanční podpory na rozvoj obcí.
Po náročné opravě bude ve svatostánku možné sloužit mše, křtiny, pohřby, svatby a vánoční koncerty.
Tato kulturní památka, jíž nechala v roce 1732 vystavět Marie Anna Františka – velkovévodkyně Toskánská, si tuto rekonstrukci jistě zaslouží. Víme, že náš kostel sv. Maří Magdaleny je jedním z největších v celém okolí a po obnově bude zdobit naši obec.
Na zdar znovuotevření této památky.
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PODNIKATELSKÁ ČINNOST V OBCI
n restaurace Na Růžku

n obchod se smíšeným zbožím

n překlady knižních titulů

n zemní práce

n pěstitelská pálenice

n restaurace Na Hřišti

n kovovýroba

n výuka jazyků a tlumočení

n administrativní práce

n práce ve výškách

ZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST
Soukromí zemědělci v katastru obce Chlumín pěstovali převážně tyto plodiny: pšenici,
ječmen jarní, řepku ozimou, slunečnici, brambory rané i pozdní, cibuli, kořenovou zeleninu a chřest. Bohužel klimatické podmínky se neustále zhoršují a rychle se mění a plodiny nemají dostatek jarní vláhy a sluníčka. Proto se zemědělci na konci sklizně potýkají
se ztrátami.
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STAVEBNÍ ČINNOST OBCE V R. 2017
n opravená a natřená kaplička u školy a u hřbitova
n chodník v areálu základní školy
n nově natřená vrata u kostela
n obnovení písma na pomníku padlých v I. světové válce
n výměna střešní krytiny na přístavku kostela
n začátek výstavby hasičské přístavby
(tato celá stavba bude zapsána do kroniky Chlumín a do ročenky za rok 2018)
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VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
Údržba veřejné zeleně, chodníků v zimním období a školní zahrady byla po celý rok
vzorně prováděna zaměstnancem obce V. Eisenhammerem.
Obec také zajišťuje 2x ročně strojové čištění místních komunikací.
Údržbu hřbitova prováděl Jaroslav Sládek, který tuto práci vykonává vzorně již mnoho let
jako jeho otec J. Sládek st.

ZAJIŠTĚNÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2017
Obec Chlumín vydala během roku plný informací o třídění odpadu a místech s kontejnery na odpad. Občané mohou odpad třídit do kontejnerů na plast, papír, sklo, nápojový
karton. Další odpad se třídí ve dvoře obecního úřadu. Na biologický odpad slouží velký
kontejner.
Další sběrné místo na přepálený olej apod. je u kuchyně mateřské školy.
Svoz komunálního a tříděného odpadu v naší obci zajišťuje ﬁrma FCC Česká republika,
s r. o, která v roce 2017 svezla 133 tun směsného komunálního odpadu.
Rozpis vytříděného odpadu:
n papír, lepenka - kontejner 4,7 t - sběr ZŠ 3,2 t
n plastové obaly 4,7 t
n tetrapak 0,2 t
n sklo 2,3 t
n pneumatiky 0,1 t
n jedlý tuk + olej 0,032 t
n kovové obaly 2,5 t
n biologicky rozlož. odpad 93,2 t
n objemový kontejner 11,8 t
n nebezpečný odpad 0,06 t
V listopadu byl proveden biokoridor pod vysokým napětím v Lukách pod kapličkou. Práci
prováděla ﬁrma České energetické závody.
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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.: 312 637 111,
Po-Pá: 16,30-07,00 hod., So-Ne, svátky nepřetržitě
Všeobecná pohotovost
n Nemocnice Mělník, Pražská 528, tel.: 315 623 197, 315 639 111(ústředna) Po-Pá:
15,00-17,00 hod., So-Ne, svátky: nepřetržitě
n Nemocnice Kralupy nad Vltavou, tel: 312 722 855
Dětská pohotovost
n FN Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2, tel: 266 082 673, 266 081 111 (ústředna),
Po-Pá: 16,00-07,00 hod., So, Ne, svátky nepřetržitě
n ON Mladá Boleslav, V. Klementa 147, tel.: 326 742 706, 326 742 111 (infocentrum)
Po-Pá: 17,00-22,00 hod., So-Ne, svátky: 08,00-22,00 hod.
n Nemocnice Brandýs nad Labem., Brázdimská 1000/3, tel.: 326 902 781
Po-Pá: 17,00-07,00 hod., So-Ne, svátky: nepřetržitě.
Zubní pohotovost pro děti
n Fakultní nemocnice Motol, Praha 5, V Úvalu 84, tel.: 224 433 654, 224 433 659,
Po-Pá: 19,00-06,00 hod., So-Ne, svátky: nepřetržitě

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Hasiči
Policie
Záchranná služba
EU tísňová linka

150
158
155
112
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ÚŘADY
Obecní úřad Chlumín
Městský úřad Neratovice, Kojetická 1028
Finanční úřad Neratovice, Smetanova 1222
Katastrální úřad Mělník, Mladoboleslavská 3671
Pozemkový fond ČR Mladá Boleslav, Bělská 151
Úřad práce Neratovice, Na Výsluní 1234
Úřad práce Mělník, Nová ul. 2571/1
Česká správa soc. zabezpeč., Mělník, Tyršova ul. 106
Okresní soud Mělník, Krombholcova 264
Krajský úřad Středočes. kraje, Praha 5, Zborovská 11
Krajská hyg. stanice Střed. kraje, pobočka Mělník
Krajská veterinární správa Mělník, Bezručova ul.
Okresní správa spojů Mělník

315 685 051
315 650 333
315 682 008
315 636 311
326 735 587
315 685 125
315 639 911
315 650 811
315 648 111
257 280 111
315 317 051
315 670 709
315 629 048

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

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

ZDRAVOTNÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Praktická lékažka pro dospělé MUDr. N. Sehnalová
Dětský lékař MUDr. Petr Šusta
Zubní ordinace MUDr. Jitka Masojídková
Městská nemocnice Almeda Neratovice, Alšova 462
Nemocnice s poliklinikou Mělník, Pražská 528
Zdravotnická záchran. služba Mělník, Bezručova 3409
Poliklinika Neratovice, Kojetická 1021
Lékárna Neratovice, Kojetická 1021
Lékárna Neratovice, J. K. Tyla 862
Vetrerinární ordinace Veltrusy, MVDr. F. Pochobradský
Veterinární ordinace Neratovice, Polní 1031
Český červený kříž Mělník, Kokořínská 3465

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

Vážení spoluobčané.
Zastupitelstvo obce Chlumín, Sbor pro občanské záležitosti a zájmové
organizace obce přejí všem spoluobčanům do roku 2018 pevné zdraví,
osobní i rodinnou pohodu.
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