ROČENKA 2007

obce Chlumín

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
z rozhodnutí zastupitelstva obce dostáváte do rukou první číslo „Chlumínského
zpravodaje“ v podobě „Ročenky 2007 obce Chlumín.“ Chceme tímto využít možnosti informovat
Vás o tom, co zastupitelstvo v minulém období řešilo, co bude zajišťovat v letošním roce, jaké
hlavní úkoly a problémy bude řešit programově mimo těch, které přinese běžný život. Současně
zde najdete základní informace o činnosti jednotlivých zájmových organizací i o výsledcích práce
naší základní a mateřské školy. Z uvedených informací vyplývá, že se v obci opět rozvíjí kulturní
a společenský život. Přispívá k tomu i postoj zastupitelstva obce, který v maximální možné míře
podporuje činnost zájmových organizací nejen ﬁnančně. Přesto hlavní tíha a zodpovědnost za
výsledky stojí na členské základně, zejména pak na práci funkcionářů jednotlivých organizací.
Patří jim za to naše uznání a poděkování, stejně tak i kolektivu učitelů, vychovatelů a ostatních
zaměstnanců Základní a mateřské školy Chlumín za výsledky, které dosáhli ve výuce i v činnosti
pro obec. V nastávajícím období nás čeká hodně práce při realizaci toho, čemuž jsme vytvořili
podmínky v roce 2007. Kolektiv zastupitelů, ale i zaměstnanců obce je dělný, se zájmem o splnění
toho, co jsme slíbili Vám, občanům naší obce ve volebním programu. Ještě mnoho zbývá dořešit,
zajistit a zorganizovat. Věřím ale, že i s Vaším přispěním, s Vašimi náměty, názory
a připomínkami, které chceme zveřejňovat a využívat právě v našem zpravodaji, se nám podaří
dále zkvalitňovat život nás občanů naší pěkné obce. Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál
pevné zdraví, hodně štěstí, osobní a rodinné pohody.

Ročenka 2007 obce Chlumín

Naší obci byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu
České republiky, slavnostně předán dekret nově
upraveného historického znaku a vlajky.

verze vlajky naší obce
pro slavnostní příležitosti

verze vlajky naší obce
pro slavnostní příležitosti
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Vstup do roku 2007, prvního roku čtyřletého volebního období, plynoucí
z komunálních voleb ze dne 20. 10 – 21. 10. 2006 a ustavujícího veřejného zasedání dne
30. 10. 2006, jednohlasná volba potvrdila následné složení Obecního zastupitelstva obce
Chlumín:
starosta
zástupce starosty
předseda kontrolního výboru
člen kontrolního výboru
členka kontrolního výboru
předseda ﬁnančního výboru
členka ﬁnančního výboru

RSDr. Pokorný Václav
Štický Otakar
Červenka Tomáš
Buřil Josef
Svobodová Květoslava
Priatka Miroslav
Baranová Hana

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OÚ NA ROK 2007:
Plánované příjmy
Skutečné příjmy
Plánované výdaje
Skutečné výdaje

Rozhodující ﬁnanční výdaje:
Veřejné osvětlení obce
Finanční podíl na veřejné dopravě
Dešťová a splašková kanalizace
ulice Vokoun – Dlouhý
Provozní náklady ZŠ a MŠ
Poplatky za žáky docházející
do ZŠ Obříství, Neratovice,Veltrusy
Platba za 6 ks kontejnerů
(u hřbitova 2 ks kont zdarma)
Objemový odpad ve dvoře OÚ
Provozní údržba místního hřbitova
Údržba veřejné zeleně obce
Nákladní auto Multikar
Regál archivační
Kopírka – tiskárna
Počítač
Čištění a oprava obecních studní
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4,154.600,- Kč
4,525.627,- Kč
6,620.000,- Kč
4,890.570,- Kč

147.500,- Kč
27.721,- Kč
245.700,- Kč
(doplatek, v r. 2006 již bylo zaplaceno 2.008.764,- Kč)

674.000,- Kč
122.333,- Kč
41.500,- Kč
28.000,- Kč
32.850,- Kč
98.700,- Kč
63.000,- Kč
16.243,50,- Kč
13.397,- Kč
27.726,- Kč
33.000,- Kč
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Křovinořez
Informační skříňka
Skříň
Územní plán – zpracování

21.749,- Kč
24.500,- Kč
7.759,- Kč
307.470,- Kč

Dotace schválené zastupiteli jednotlivým složkám na rok 2007:
TJ Sokol Chlumín
40.000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů
10.000,- Kč
ZO ČSCH Chlumín
20.000,- Kč
Honební společ. Chlumín-Újezdec 10.000,- Kč
Dotace obci:
Obecní úřad obdržel ﬁnanční dar 70.000,- Kč od Spolany, a.s. Neratovice na obnovu zeleně
v obci.
Finanční hodnota majetku obecního úřadu k 31. 12. 2007 činí 20,744.540,05 Kč.

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
OBCE CHLUMÍN V R. 2007:
22. 1. 2007 Obecní zastupitelstvo (dále OZ) schválilo
- Smlouvu o dílo mezi obcí Chlumín a ing. arch. Ivanem Horkým, k vypracování návrhu
územního plánu obce.
- Smlouvu o poskytování služeb v oblasti odvozu komunálního odpadu se společností České
sběrné suroviny, a.s. Praha
- schchválilo pro občany obce roční poplatek 470,- Kč za jednu osobu, na odvoz komunálního
odpadu s možností úhrady ve dvou splátkách. Pro občany mimo trvalý pobyt v obci, roční
poplatek 470,- Kč za 1 dům bez rozdílu počtu osob
- uzavření smlouvy platby veřejné dopravy mezi obcí Chlumín, Zálezlice, Obříství
s dopravcem NERABUS, s.r.o. Neratovice.
- schválilo konání plesu OÚ Chlumín.
- projednalo a schválilo návrh rozpočtu Základní a mateřské školy Chlumín pro rok 2007 ve
výši 674.474,- Kč.
28. 3. 2007 Obecní zastupitelstvo ( dále OZ ) schválilo:
- vstup obce Chlumín do Svazu měst a obcí České republiky, s ročním poplatkem 2.200,- Kč
+ 1,80 Kč na obyvatele obce.
- pověřilo starostu obce Václava Pokorného ke všem jednáním se společností Vodárny Kladno
– Mělník, a.s. Jako náhradník starosty je pověřen místostarosta Otakar Štický.
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- schválilo zadání na vypracování rozpočtu na opravu střechy Základní a mateřské školy
Chlumín.
- schválilo požadavek SDH Chlumín ke zjištění zapůjčení hasičské stříkačky, včetně
předávacího protokolu.
25. 4. 2007 Obecní zastupitelstvo ( dále OZ ):
- schválilo nové složení Povodňové komise Chlumín:
• Pokorný Václav
- předseda
• Štický Otakar
- místopředseda
• Červenka Tomáš
- zapisovatel
• Buřil Josef
- člen komise
• Bittner Jan
- člen komise, velitel SDH
• Veltruský Antonín
- člen komise
• Douša Radek
- člen komise
- schválilo nabídku ﬁrmy ing. Libora Slezáka, Praha, k opravě střechy Základní a mateřské
školy Chlumín za ﬁnanční částku 429.228,- Kč
- schválilo souhlas k nutnému provedení výměny topných těles v budově OÚ s celkovými
náklady 89.000,- Kč
27. 6. 2007 Obecní zastupitelstvo (dále OZ )
- vzalo na vědomí výsledky o přezkoumání hospodaření obce na základě požadavku Krajského
úřadu Středočeského kraje. Zjištěny méně závažné nedostatky, které nemají závaznost
nedostatků.
- schválilo návrh na vytvoření kulturní komise ve složení: Svobodová Květoslava, Baranová
Hana, Douša Radek, Červenková Radka.
- schválilo jmenování Červenkové Radky, členkou Školské rady Chlumín za pí. Wimmerovou
Danu, odstupující na vlastní žádost.
- schválilo vyúčtování poskytnuté zálohy obcí Zálezlice obci Chlumín, ve zbývající ﬁnanční
pohledávce 47.942,- Kč.
- vzalo na vědomí výsledek jednání s Pozemkovým fondem, ve věci stavu objektu kláštera
Benediktinů, se stanoviskem opravy provozních budov, které jsou součástí areálu kulturní
památky, zajistí Pozemkový fond pouze zajistí vnější opravu.
29. 8. 2007 starosta obce seznámil OZ s návrhem připojení obce Chlumín ke Smlouvě
obcí a měst proti daňové diskriminaci, dále Obecní zastupitelstvo:
- schválilo návrh vytvoření komise pro investiční rozvoj obce ve složení:
• Ing. Palička Alois - předseda komise
• Priatka Miroslav - člen komise
• Baran Miroslav - člen komise
- schválilo nutnost přeložky vodovodního řadu v ulici Dlouhý – Vokoun, z důvodů stáří
stávajícího vodovodního řadu
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- schválilo změnu přivaděče vody na Farské zahradě k získání stavebních parcel.
- schválilo zpracování písemných požadavků na získání ﬁnančních prostředků z dotací
Evropských fondů.
- schválilo návrh starosty o personální změně v oblasti údržby zeleně na místním hřbitově
a sepsáním smlouvy s p. Jaroslavem Sládkem.
- schválilo návrh „Dohody o připojení nově budované tlakové kanalizace Chlumín, na stávající
ČOV Obříství.
10. 10. 2007 Obecní zastupitelstvo (dále jen OZ ):
- schválilo zpracování návrhu na ozelenění okolí hřbitova a Černávky.
- schválilo zakoupení domu č. 29 – hostinec „Na Růžku“.
12. 12. 2007 Obecní zastupitelstvo (dále jen OZ ):
- schválilo návrh vybudování bezdrátového místního rozhlasu se společností Vegacom, a.s.
v celkové hodnotě díla 495.321,- Kč, včetně projektové dokumentace.
- souhlasí s návrhem záměru získání dotací z KÚ Středočeského kraje na rok 2008 na
„Obnovu venkova“ v celkové výši do 200.000,- Kč. Oprava fasády budovy OÚ, výměna oken
a dveří, s předpokládanými ﬁnančními náklady 580.000,- Kč.
- souhlasí s návrhem Sboru pro občanské záležitosti o prezentaci na internetových stránkách
- schválilo návrh vydání Ročenky obce Chlumín za rok 2007.
- vzalo na vědomí informaci starosty ve věci zavedení programu „Czech Point“.
- vzalo na vědomí stížnost občanů na hlučnost a prašnost dopravy, v souvislosti s těžbou
společnosti Štěrkopískovny a.s. OZ schválilo utvoření pracovní skupiny ve věci zmírnění
dopadu nedostatků pro celou obec a to ve složení: Pokorný Václav, Štický Otakar, Baranová
Hana, Červenka Tomáš, Priatka Miroslav.
- souhlasilo s pronájmem obecního pozemku p.č. 72 v k.ú. Chlumín o výměře 762m2 pro
zřízení zahrádek za cenu 17,50 Kč za m2 á 1 rok, následujícím zájemcům:
• Pavol Hrčiak
• Mária Hrušková
• Zdena Horáková
• Anna Bláhová
• Antonín a Petra Volkovi
- schválilo vstup obce Chlumín do Sdružení místních samospráv České republiky.
- byl vznesen návrh o zřízení turistické tabule obce Chlumín. OZ doporučilo starostovi obce
zjistit možnosti a náklady záměru.
- dále byl vznesen požadavek na osvětlení můstku u kostela.
- souhlasilo s požadavkem na snížení, případně odstranění dopravního značení u hasičské
zbrojnice, z důvodu zastínění veřejného osvětlení.
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Věková struktura občanů obce:
Počet obyvatel obce k 31. 12. 2007
Z toho cizinců s trvalým pobytem
Občanů starších 70 roků
Občanů starších 80 roků
Nad 90 roků

458
8
36
6
1 občanka

Umístění občanů obce v Domově důchodců:
Miklušák Štefan – Dům kněžny Emy Neratovice
Bláhová Marie – Domov důchodců Všestudy
Struhová Jiřina – nemocnice Mělník – Podolí
Všem občanům přejeme zdraví a spokojenost do dalších let.
Narození 4 občánků:
Šimonová Markéta, Vaňousová Adéla, Štěpničková Elen, Müllerová Natálie
Přejeme dlouhý šťastný a úspěšný život.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ředitelka základní a mateřské školy: Mgr. Hloušková Věra
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1. stupeň základní školy
Mateřská škola Kapacita základní školy:
Kapacita mateřské školy:
Školní družina:
Školní vývařovna:
Měsíční příplatek za děti v MŠ
ve školní družině

dvoutřídní 1, - 5. postupný ročník
1 třída
40 žáků – zapsáno 38 žáků.
25 dětí – zapsáno 18 dětí ve věku 3 až 6 let.
1 třída – zapsáno 23 žáků
kapacita 100 obědů
200,- Kč
50,- Kč

Mimo výchovně vzdělávací činnosti jsou aktivity žáků ZŠ zaměřeny na následné činnosti:
- výuka práce s počítačem
- výuka anglického jazyka
- hudebně dramatický kroužek
- hra na zobcovou ﬂétnu
- výtvarná výchova s rozšířením pracovní výchovy
- sportovní turnaje
- zdravotní kroužek, školení mladých zdravotníků
- plavecký výcvik
- dopravní výchova, cyklistické výlety – Kopeč, zámek Veltrusy, Nelahozeves
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V rámci školy:
práce pro veřejnost, dárky tvořené dětmi k MDŽ,
Velikonoční výstava,
Výroba dárků pro Regionální muzeum Mělník,
návštěva Planetária Praha,
účast dětí na výstavách, připravovaných slavnostech, besídkách, Vítání jara – vynášení
Smrtky, Mikulášský karneval, Vánoční výstava, Vánoční koncert v místním kostele pro širokou
veřejnost.
Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti, z výsledků hodnocení inspekční činnosti v ZŠ a MŠ.
Materiálně technické podmínky ZŠ i MŠ jsou hodnoceny jako velmi dobré.
ZŠ – výsledky vzdělávací výchovy v předmětech českého jazyka a matematiky, jsou kontrolním
orgánem hodnoceny jako vynikající. Výsledky v ostatních činnostech jsou velmi dobré.
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Činnost složky je dlouhodobě věnována občanům obce:
- osobní návštěvy při významných osobních výročích.
- návštěvy seniorů v Domovech důchodců.
- slavnostní vítání občánků, ve spolupráci s Obecním úřadem a ZŠ, včetně vedení kroniky.
- spolupráce při organizaci Dětského dne, včetně akcí zajišťovaných v obci v průběhu roku.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Sbor dobrovolných hasičů byl založen 26. 4. 1880 pod názvem Dobrovolný hasičský sbor
v Klomíně.
Zvolené představenstvo sboru 2007:
Bittner Jan – velitel jednotky SDH
Bittnerová Bedřiška – velitelka SDHŽ
Bláha Zdeněk – strojník SDH
Červenka Tomáš – jednatel SDH
Charvát David – velitel SDH
Charvátová Jana – vedoucí MH
Petržilka Tomáš . pokladník SDH
Pokorný Václav ml. – zástupce starosty SDH
Žďárský Petr – starosta SDH
Činnost organizace SDH spočívá v zabezpečení pravidelné péče o hasičskou techniku,
organizování kulturních akcí v obci, výchově a vzdělávání MH ( mladých hasičů ). V roce 2007
proběhla v SDH výměna garážových oken, zateplení garážových vrat zbrojnice, úprava
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a údržba okolí požární zbrojnice, ale také i brigádní činnost v obci.
Jednotka SDH prováděla v součinnosti s HZS Neratovice likvidace 4 požárů během roku.
Požár skladové haly ﬁrmy ARBOEKO Obříství, požáry stohů slámy v naší obci a obci Újezdec,
požár bytové jednotky v obci Újezdec.
SDH Chlumín se podílí na pořádání akcí nejen pro děti, ale i dospělé v naší obci, např.:
uspořádání dětského dne a zahájení prázdnin na místním hřiští – plno zábavných her, skákací
hrad, soutěže, vysokozdvižná plošina. Dále jsme uspořádali posvícenskou zábavu
a Mikulášský karneval pro děti spolu s obecním úřadem, místní ZŠ, MŠ a Českým hostincem.
Rok 2007 jsme zakončili Silvestrovskou zábavou.
Uspořádání hasičských závodů v obci, branný závod Chlumín, o pohár Starosty obce,
atd., výlety pro mladé hasiče a spoluobčany obce ( výlety do hasičského muzea ve Všetatech,
kde je vystavena historická hasičská stříkačka, která je majetkem obce Chlumín, tento den
jsme zakončili posezením v cukrárně ve Všetatech).
Rok 2007 byl pro SDH velmi úspěšným, zúčastnili jsme se poměrně dosti závodů (branný
závod, požární útok, požární víceboj, memoriál S. Davida a V. Cikánka v Konětopech, o pohár
starosty obce … ). V roce 2007 bylo v SDH 44 členů, z toho 24 dospělých a 20 dětí. Jak už jsme
se zmínili, bylo ustanoveno družstvo žen, které na svém prvním závodě skončilo třetí v pořadí.,
což zasluhuje velké uznání.
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TJ SOKOL CHLUMÍN – ODDÍL KOPANÉ
Tělovýchovná jednota byla ustanovena roku 1920 a s krátkými odmlkami představuje 87 roků
aktivní činnosti v obci. Dokladem toho, dnes již historické činnosti, jsou desítky vítězných
pohárů za tělovýchovnou činnost.
Stávající počet 157 členů TJ, ne všech aktivních, je trvale na stoupající úrovni. Sportovní
výsledky, společenské akce, výchova mladé generace, zábavné akce pro děti, úprava prostředí
sportovního areálu a další aktivity členů jsou kladným přínosem prospěšné práce pro obec.
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Součástí TJ Sokol Chlumín je sportovní rybářství, které se stará o chlumínský rybník zvaný
Rasovna, je evidován jako hasičská nádrž. Roku 2007 bylo obecním úřadem vydáno 43
povolenek k odchytu ryb.
Hodnota povolenky je pro dospělé osoby 200,- Kč, po děti do 15 roků 100,- Kč, děti do 9 roků
zdarma. Na rybníku se pořádají každým rokem „Dětské rybářské závody“.
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ CHLUMÍN
Třicetičlenný kolektiv se třemi mladými chovateli dokazuje rozsáhlou chovatelskou činnost
na pravidelných prodejních výstavách nejen v obci, ale i výstavách okresních a oblastních
s výsledky vítězných cen.
Výstava uspořádaná v obci s prezentací drobného zvířectva 81 vystavovatelů, představovala
261 kusů králíků, 210 kusů holubů, 286 kusů drůbeže. I přes nepřízeň počasí splnila dané
úkoly společenské složky. Vyhodnocení cenami 17 ks králíků, 15 ks holubů a 15 ks drůbeže se
stává podnětem k dalšímu rozvíjení činnosti ČSCH.
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HONEBNÍ SPOLEČENSTVO CHLUMÍN - ÚJEZDEC
Členská základna má 5 členů a 7 stálých hostů.
Výměra honebních pozemků společenstva představuje 86 ha zemědělské půdy, na nichž je
zajišťována péče o stavbu krmelců a stravy zvěře. Na 5 ha pozemku členové pěstují pro zvěř
topinambury, kukuřici a vojtěšku.
V průběhu honebního období na 4 honech bylo zastřeleno 290 ks zajíců, 190 ks bažantů, 9 ks
lišek, 1 ks divočáka, 10 ks srnců, 12 ks srnčat. Brigádní činností je zajišťována péče o přírodu,
vysázení 300 ks stromků, úklid zeleně (luka pod školou). K výkonu myslivosti je používáno 7
lovecky upotřebitelných psů.

ZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST
V rámci zemědělské činnosti, obhospodařuje zemědělskou půdu v katastru obce 6 zemědělců
s větší rozlohou, převážně v nájemních vztazích:
Buřil Josef
Havelka Igor
Hanka Petr
Staník Jan
Semerád Petr
Pokorný Pavel
Převažující zemědělské plodiny: obilniny, brambory, zelenina, vojtěška.
Na výměře 5 – 10 ha hospodaří pouze několik zemědělců.
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STAVEBNÍ ČINNOST V OBCI
Stavební ﬁrmou B. Červenka pokračovaly prace na rekonstrukci silnice „Dlouhý – Vokoun“
a budou pokračovat i v roce 2008.
V průběhu roku 2007 byly zahájeny stavby dvou rodinných domů.
K 31. 12. 2007 došlo ke změně majitele prodejny smíšeného zboží.

SPOLEČENSKÉ AKCE ROKU 2007:
Ve spolupráci s obecním úřadem, jednotlivými organizacemi, hostincem, sponzory –
podnikateli v obci, základní a mateřskou školou byly uspořádány následující společenské akce:
Fotbalový turnaj žáků základních škol
Společenské setkání žen „8. březen – MDŽ“
Vítání jara: „Vynášení Smrtky“ žáci ZŠ, MŠ, klienti ústavu sociálních služeb „Úsměv“
Ukončení prázdnin na hřišti se soutěžemi dětí
Vítání občánků
Tradiční pouťová a posvícenská taneční zábava
Taneční zábava obecního úřadu
Zahájení školního roku
Uspávání broučků – žáci ZŠ a MŠ, zakončené táborákem
Mikulášský karneval s nadílkou pro děti
Společenské plesy organizací
Vánoční koncert v chlumínském kostele, žáci ZŠ
Setkání nad kronikou
obce
Výroční schůze
jednotlivých organizací
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PRO ROK 2008 PLÁNUJE OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
REALIZACI NÁSLEDUJÍCÍCH AKCÍ:
Parková úprava okolí hřbitova, s využitím dotace 50.000,- Kč od Spolany Neratovice
Ulice Dlouhý – Vokoun dokončení celkové úpravy za necelých 6 mil. Kč, z toho 4,5 mil. dotace
z EU.
Pokračování výstavby sportovního areálu, navazující na dětské hřiště, z prostředků přidělené
dotace EU ve výši 5,2 mil. Kč
Příprava projektu tlakové kanalizace na připojení ke stávající ČOV Obříství, včetně podání
žádosti o dotaci od EU ve výši 90 % RN.
Projednání a schválení dokumentace Územního plánu rozvoje obce.
Provedení opravy budovy obecního úřadu s přispěním ﬁnančních prostředků KÚ
Středočeského kraje ve výši 130.000,- Kč.
Využít možností dotací z EU na kulturní památky – na opravu kostela, nebo objektu bývalé
fary.
Vytvoření pozitivního života v naší obci závisí na nás občanech, jak svými skutky budeme
dotvářet a hlavně udržovat stávající i nově budované hodnoty a majetek naší obce.

Zpracovala redakční rada obce Chlumín
pí Miloslava Antošová – vedoucí redakční rady
pí Alena Sládková – členka redakční rady
p. Radek Douša – člen redakční rady
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