ROČENKA 2012

obce Chlumín

Vážení spoluobčané,
uplynul rok a dostáváte opět do rukou přehled o životě v naší obci „Ročenku obce Chlumín
2012“. V loňském roce byla předána do užívání našim dětem i dětem z okolních obcí
rekonstruovaná budova školy. Po 104 letech od jejího otevření vzniklo zdařilé dílo v hodnotě
přes 13 milionů korun. Tato škola poskytuje žákům i učitelům potřebné standardy moderní
školy.
Chtěl bych při této příležitosti poděkovat Středočeskému krajskému úřadu za přidělení
dotace z Fondu rozvoje obcí a měst na tuto akci. V této souvislosti pak zejména zastupitelům
kraje za okres Mělník paní Jiřině Fialové a panu Dr. Milanu Němcovi. Velký dík za ﬁnanční
dar na rekonstrukci školy patří ﬁrmě pana Jana Staníka. Dále bych chtěl poděkovat
projektantu celé stavby diplomovanému akd. Architektu panu Adamu Langrovi. Rovněž
děkuji zhotoviteli stavby ﬁrmě Fabrealstav s. r. o. panu Fabiánovi za kvalitní stavební práci
a velmi dobrou spolupráci, zejména při řešení vzniklých nepředvídaných situací, kterých
není nikdy málo, při tak rozsáhlé rekonstrukci staré budovy. Poděkování patří i našemu
dlouholetému spolupracovníkovi panu Daliboru Šulcovi ve funkci technického dozoru.

V průběhu realizace tohoto projektu se vytvořil dělný tým lidí, kde výsledkem jejich práce je
tato pěkná budova s dominantním vzhledem. Chtěl bych touto cestou poděkovat
i zastupitelům naší obce za jejich přístup a pomoc při řešení vzniklých problémů.
Z dalších významných akci vedoucích ke zkvalitnění života občanů bylo zahájení prací na
projektu „Revitalizace místní části obce u Ústavu. “ Dodavatelem stavebních prací je, na základě výběrového řízení, stavební ﬁrma Neumann s. r. o. V současné době je celá akce v dobré
kvalitě již před dokončením.
Vážení spoluobčané, vedle prací vedoucích ke zkvalitnění našeho každodenního života, bylo
mnoho vykonáno též v oblasti kulturního a společenského života. Rozhodující podíl na tom
mají všechny naše zájmové organizace. Chtěl bych jim za tuto činnost poděkovat. Poděkovat zejména za jejich práci s dětmi a současně ubezpečit, že zastupitelstvo obce bude i nadále vytvářet jak materiální, tak i morální podporu jejich činnosti. Moje poděkování patří
i zastupitelům naší obce za zodpovědný a aktivní výkon jejich funkce. V neposlední řadě chci
poděkovat naší kronikářce pí Miloslavě Antošové, neboť ona je tvůrcem návrhu ročenky
včetně bohaté fotodokumentace.
Na závěr mi dovolte, abych nám všem Chlumínským, včetně našich rekreantů, jménem zastupitelstva obce i jménem svým, popřál pevné zdraví, rodinnou pohodu a pokud možno
co nejméně starostí.

RSDr. Václav Pokorný, starosta obce
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ROČENKA 2012
Ročenka naší obce v roce 2012 se stává již tradicí souhrnných záznamů, informací, proměn
a realizace uskutečněných plánů pro zkvalitnění života občanů.
Zastupitelé obce Chlumín v roce 2012
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. 2013 má obec Chlumín 476 obyvatel hlášených k trvalému pobytu.
Z toho:
mužů
197
žen
190
mladistvých 15-18 let
18
chlapců
8
dívek
10
mladistvých do 15 let
71
chlapců
33
dívek
38
dětí 6 - 7 let
7
dětí do 3 let
30
Průměrný věk občanů:
Celkový počet domů:
počet domů trvale obydlených
počet rozestavěných domů
počet rekreačních domů
počet neobydlených domů
počet veřejných budov
počet zkolaudovaných domů v roce 2012

39,22 roků
187
154
6
30
3
4
1

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

629 ha
566 ha
63 ha
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Uzavřená manželství: 22. 11. 2012 uzavřeli manželství Robert Cenkner a Václava Vokuličová. Přejeme novomanželům lásku, zdraví a štěstí.
Narozené děti v roce 2012: Valerie Veselá, Daniel Medek, Adriana Šonová, Kristýna Vysoká,
Pavel Adamčík, Karolína Martínková, Marie Martínková, Antonín Lipták, David Suchan, Veronika Posejpalová, Michaela Baranová, Eliška Horčičková.
Z našich řad odešli spoluobčané:
Kopáč Jiří ve věku 61 roků
Bursík Lubomír ve věku 57 roků
Ventová Jaroslava ve věku 85 roků

PiEtNÍ AKt K UCtĚNÍ PAMÁtKY VOjÁKŮ RUdé ARMÁdY:
K uctění památky vojáků Rudé armády byly dne 8. května položeny květiny na místním hřbitově na hrob jejich odpočinku.

3

Ročenka 2012 obce Chlumín

ČERPÁNÍ ROZPOČtU ObCE V ROCE 2012
Celkové příjmy (ﬁnanční úřad, poplatky, dotace, bytové a nebytové hospodářství)
14.117.387,- Kč.
Celkové výdaje (činnost místní samosprávy, rekonstrukce ZŠ čp. 123, rekonstrukce MŠ čp. 8,
zahájení výstavby místní komunikace „U Ústavu“, svoz odpadu, náklady na činnost zájmových organizací, péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, veřejné osvětlení) 15.198.438,- Kč.
Rozpočet byl ztrátový ve výši 1.081.051,- Kč a byl kryt z hospodaření minulého období,
tj. z účtu obce a čerpání dlouhodobého úvěru ve výši 1 mil. Kč od ČMZR banky.
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 Insolventního rejstříku
Přijetí podání podle živnostenského zákona (par. 72)
Datové schránky
Autorizovaná konverze dokumentů
úřední hodiny Obecního úřadu Chlumín:
Pondělí a středa: 17,00-19,00 hod.
tel.: 315 685 051

jEdNÁNÍ ZAStUPitElStVA ObCE
30. 1. 2012 - zápis z jednání zastupitelstva (ZO)
Informativní zpráva starosty o počtu 476 obyvatel obce k 1. 1. 2013.
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce z jednání se zástupcem České pošty Mělník s. p.,
ve věci krácení úředních hodin pro veřejnost pošty Chlumín k 1. 3. 2012: úterý- pátek 8,00 10,00 hod. - 14,30 - 16,00 hod., pondělí: 8,00-10,00 hod. - 14,30 - 17,00 hod.
– ZO souhlasí se změnou Územního plánu obce Chlumín č. I., týkající se pozemků
p. č. KN 643/1, vlastník Lenka a Jan Bittnerovi, p. č. PK 642/1, vlastník Pozemkový
fond ČR, p. č. PK 639 - vlastník obec Chlumín.
– ZO požaduje změnit využití výše uvedených pozemků z plochy smíšeného, nezastavěného
území na plochu bydlení. Dále požaduje zařadit do změny Územního plánu obce Chlumín

4

Ročenka 2012 obce Chlumín
č. 1., změnu využití pozemku p. č. 575/1 a p. č. 504/5 v k. ú. Chlumín ze současného zařazení jako plochy smíšené výrobní na plochu výrobní zemědělskou
– ZO schvaluje prodej nemovitého majetku obce, pozemek p. č. 82/8, vedeného jako orná
půda v k. ú. Chlumín o celkové výměře 1.488 m2, manželům Věře a Janu Baranovým za cenu
180,- Kč/m2. Finanční náklady za geodetické práce hradí obec, ostatní náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a návrhem na vklad uhradí kupující.
– ZO schvaluje rozpočtové opatření rozpočtu obce Chlumín na rok 2011.
– ZO schvaluje plnění úkolů usnesení ze zastupitelstva obce ze dne 21. 12. 2011:
– ZO souhlasí s využitím nebytových prostor 17,5 m2 v obecní budově Chlumín čp. 94 pro
účely skladových, nebo kancelářských prostor.
– ZO souhlasí s předložením rozboru ﬁnančních výdajů na platy zaměstnanců ZŠ a MŠ na
příštím jednání ZO.
– ZO Bere na vědomí informaci starosty obce o současném stavu stavebních prací rekonstrukce
základní školy. V projektu nezaznamenané práce, komplexní přestavba stropu 3. podlaží, je v
důsledku toho nutná výměna celé střešní konstrukce, stropní konstrukce 1. a 2. NP /uvolněný
rákosový podhled/ proto bylo nutné vytvořit sádrokartonové podhledy. Dále vybudování spojovací chodníkové konstrukce pro převážení jídel mezi budovou MŠ a ZŠ. Dále rekonstrukci
kotelny, zateplení a fasáda přístavby budovy, vybavení výdejny jídla a další drobné vícepráce,
které nebyly v rozpočtu zahrnuty. V důsledku těchto víceprací došlo k celkovému navýšení rozpočtu stavby z původní částky 11.081.504,- Kč, na částku 11.943.876,- Kč. Všechny tyto
změny, včetně písemných dokumentů byly projednávány v zastupitelstvu obce a písemně odsouhlaseny na pravidelných kontrolních dnech stavby. Vzhledem k časové náročnosti faktické
úhrady provedených prací do výše přiznané dotace od Krajského úřadu Středočeského kraje,
dodavatel stavby požádal obec o možnost čerpání krátkodobého úvěru od Komerční banky a.
s. na pokrytí zbývající částky dotace ve výši 2.987.453,- Kč k možnosti úhrady faktur subdodavatelům stavby. Zastupitelstvo obce schválilo přijetí krátkodobého úvěru mezi obcí Chlumín a Komerční bankou, a. s. Žádost obce o poskytnutí úvěru nebyla KB schválena.
25. 4. 2012 - zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– Starosta obce předložil návrh Dohody mezi obcí Chlumín a obcí Dřínov o zajištění docházky
dětí v posledním předškolním věku, z obce Dřínov do MŠ Chlumín. ZO Chlumín návrh dohody schvaluje.
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o uspění žádosti Středočeskému Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2012, na projekt s názvem „Revize a nákup vybavení JSDH“ ve výši 200.000,- Kč s účastí obce 11.000,- Kč na realizaci projektu.
– ZO schvaluje výsledky výběrového řízení na akci „Revitalizace místní části obce „U Ústavu“
v Chlumíně“. Ze čtyř přihlášených ﬁrem o stavební zakázku, komisí pro výběrové řízení byla
vyhodnocena, jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka - Stavební ﬁrma Neumann spol s. r. o.
Mělník. Technickým dozorem stavební akce byl pověřen pan Dalibor Šulc.
– ZO schvaluje převzetí úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky a. s. ve výši
1.000.000,- Kč na pokrytí rekonstrukce Mateřské školy Chlumín a doﬁnancování nákladů
na rekonstrukci Základní školy Chlumín.
– ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009309 mezi obcí Chlumín

5

Ročenka 2012 obce Chlumín
a společností ČEZ Distribuce a. s. Dotčená nemovitost - obecní pozemek p. č. 1/1 v k. ú.
Chlumín (stavba rodinného domu pí. Horáčkové, p. Kosaře). Účelem věcného břemene je
zřizování a provozování zařízení distribuční soustavy energetického zařízení - kabelového
vedení NNV v obci Chlumín.
– ZO schvaluje návrh Smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IV-12-6014146/VB002 mezi obcí Chlumín a společností ČEZ Distribuce a. s. Předmětem
návrhu budoucí Smlouvy je zařízení distribuční soustavy pro stavbu Chlumín KNN pro
p. č. 1/4 v k. ú. Chlumín. Stavba rodinného domu p. Tomáše Pokorného.
– ZO souhlasí s prodejem obecního pozemku p. č. 98/61 o výměře 46 m2 a obecního pozemku
p. č. 98/60 o výměře 2 m2. Oba pozemky v k. ú. Chlumín, za cenu 180,- Kč/m2, manželům
Zdeňce a Antonínu Kostkovým, bytem Chlumín čp. 166.
– ZO souhlasí se zastupováním obce Chlumín na všech valných hromadách společnosti Vodárny Kladno-Mělník starostou obce RSDr. Václavem Pokorným.
– ZO schvaluje inventarizační zprávy majetku obce Chlumín k 31. 12. 2011.
– Projednání zprávy o výsledku hospodaření obce Chlumín za rok 2011 provedené dne 11. 4. 2012
odborem ﬁnanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, při níž nebyly zjištěny žádné
chyby ani nedostatky.
3. 5. 2012 - zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 82/17 o výměře 475 m2 manželům Janu a Věře
Baranovým bytem Chlumín čp. 104, za cenu 180,- Kč/m2.
– ZO zamítá žádost Mgr. Martiny Petrlíkové a Bc. Daniela Petrlíka o prodloužení nájemní
smlouvy obecního bytu Chlumín čp. 8.
– ZO schvaluje návrh rozpočtu Základní a mateřské školy Chlumín na rok 2012 z rozpočtu
obce ve výši 437.300,- Kč.
– ZO schvaluje schodkový rozpočet obce na rok 2012 krytý ﬁnančními prostředky z minulých
let a z návratných zdrojů splatných z rozpočtu v následujících letech.
– ZO bere na vědomí informaci ředitelky Základní a mateřské školy Chlumín o rozboru ﬁnančních výdajů na platy pedagogických a nepedagogických zaměstnanců školy s tím,
že podle dosavadních informací Krajského úřadu Středočeského kraje by náklady na výplaty
zaměstnanců školy měly být krajem zcela pokryty.
– Starosta obce informoval přítomné, že rada Středočeského kraje nesouhlasí s těžbou uhlí
v okrese Mělník technikou spalování, z důvodu podzemních zásob kvalitní pitné vody.
13. 6. 2012 - z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO schvaluje Závěrečný účet obce Chlumín ﬁnančního hospodaření v roce 2011.
– ZO schvaluje na základě výběrového řízení ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou
zakázku stavebních prací s názvem “Stavební úpravy ZŠ a MŠ Chlumín, stavební ﬁrmu
Rybář s. r. o. Mělník. Technickým dozorem pověřuje ﬁrmu BHS s. r. o., zastoupenou panem
Daliborem Šulcem.
– ZO schvaluje prodej nemovitého majetku - pozemek p. č. 663/7 ostatní plocha o výměře
20 m2 v k. ú. Chlumín za cenu 450,- Kč/m2.
– ZO schvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku 3.000,- Kč organizaci Vodní záchranné

6

Ročenka 2012 obce Chlumín
služby ČČK Neratovice, na Mistrovství světa vodního záchranného sportu, pořádaném v Austrálii v listopadu 2012 ve městě Adelaide.
– ZO schvaluje žádost pana Michala Pförtnera k pronajmutí nemovitého majetku obce Chlumín, část nebytových prostor 1místnosti o výměře 18,3 m2 v obecní budově Chlumín č. p. 94,
pro účel provozování sklenářství, s měsíčním nájmem 90,- Kč/m2/měs. Provozní náklady
bude hradit nájemce provozovny.
– ZO schvaluje návrh Dohody o změně hranice Katastrálního území obcí Chlumín a Zálezlice.
V souvislosti komplexní pozemkové úpravy obce Zálezlice, prováděné podle zákona
č. 139/202 Sb. o pozemkových úpravách bude Katastrální území obce Chlumín o 1 m2 menší.
– ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace neziskovým organizacím z rozpočtu obce Chlumín na rok 2012 ve výši: ZO ČSCH Chlumín - 10.000,- Kč na zakoupení výstavních klecí
a pořádání místní výstavy drobného zvířectva. SDH Chlumín- 20.000,- Kč na pořádání kulturních akcí v roce 2012. Honební společenstvo Chlumín - 5.000,- Kč na pořádání kulturních
akcí v roce 2012, náklady na úklid příkopů v katastru obce a nákup krmiv a medikamentů pro
drobnou a spárkatou zvěř. TJ Sokol Chlumín - 10.000,- Kč na pořádání kulturních akcí
v roce 2012.
– ZO schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva obce Chlumín ze dne 30. 1. 2012 a 3. 5. 2012
a schvaluje záměr obce Chlumín prodat nemovitý majetek obce p. č. 82/17 o výměře 475 m2
jako orná půda v k. ú. Chlumín za cenu 180,- Kč/m2.
– ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření rozpočtu obce Chlumín na rok 2012.
Z diskuse občanů vyplynuly dotazy týkající se:
a/ Nadměrného provozu těžkotonážní dopravy v části obce ve směru od kostela ke hřbitovu.
b/ Průjezdů vozidel přes můstek u kostela.
c/ Budoucího vlastnictví kanalizační soustavy obce Chlumín: Po pětiletém
smluvním termínu zákazu prodeje soustavy, bude podle pravidel SZIF a schválené smlouvy
o smlouvě budoucí vložen do akciové společnosti VKM.
d/ Skládky za hřbitovem, která není schválena, pouze je tolerováno občanům k vyvážení odpadu z jarního řezu stromů. Žádný jiný materiál na uvedenou skládku se nebude vyvážet.
e/ Údajné znečištění vodovodního řadu, v důsledku častých poruch v přivaděči vody do obce
bylo odstraněno SV a. s., pracoviště Neratovice.
11. 7. 2012 - zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO schvaluje podání žádosti o zvýšení počtu dětí v mateřské škole k 1. 9. 2012, ve dvou odděleních z dosavadního počtu 22 na celkový počet 50 dětí s dodržením nejvyššího počtu
25 dětí v jednom oddělení.
– ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce budovy školy čp. 123, včetně pozemků mezi obcí Chlumín
a ZŠ a MŠ Chlumín.
– ZO schvaluje prodej obecního pozemku, p. č. 663/7 o výměře 20 m2 za cenu 450,- Kč/m2
panu Petru Sitařovi, bytem Chlumín čp. 20.
– ZO souhlasí s prodejem nemovitého majetku obce, p. č. 82/17 o výměře 475 m2 v k. ú. Chlumín, za cenu 180,- Kč/m2, manželům Věře a Janu Baranovým, bytem Chlumín čp. 104.
– ZO schvaluje pronájem nemovitého majetku obce - 1 místnosti obecní budovy Chlumín
čp. 94 o výměře 18,3 m2, za účelem provozování sklenářské dílny za cenu 90,- Kč/m2 a měsíc.
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Úhradu energie hradí nájemce pan Michal Pförtner bytem Chlumín čp. 43.
Připomínky z diskuse:
– Připomínka občanů vzešlá v diskusi na špatný stav komunikace III. tř. v části obce od kostela ke hřbitovu, včetně nepřiměřeného provozu těžkotonážních nákladních automobilů
od časných ranních a pozdních večerních hodin. Připomínka bude projednána se zástupci
dopravní ﬁrmy Vitostav a se Správou a údržbou silnic Mělník.
– ZO vzalo v úvahu žádost o prodloužení termínu zahájení stavby pana Tomáše Pokorného
do 31. 12. 2012.
– Připomínka ke konání dětské akce - pálení čarodějnic u místního rybníka není vhodným
místem pro děti z bezpečnostních důvodů. Ve spolupráci se SDH Chlumín a TJ Sokol Chlumín bude akce konána na hřišti TJ Sokol.
10. 9. 2012 - zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní Smlouvy související s vkladem vodohospodářského majetku, podle ustanovení paragrafu 289 a obchodního zákoníku, mezi obcí
Chlumín a Vodárny Kladno-Mělník a. s.
– ZO schvaluje Smlouvu o vyplnění směnky vlastní mezi společností Vodárny Kladno- Mělník
a. s. a obcí Chlumín.
– ZO zamítá žádost pana Miroslava Pelucha o pracovní zařazení údržbáře v Základní a mateřské
škole Chlumín, včetně žádosti o pronájem obecního bytu Chlumín čp. 8. v areálu mateřské školy.
– ZO schvaluje záměr prodeje nemovitého majetku obce Chlumín, pozemek p. č. 23 o výměře
2098 m2 v k. ú. Chlumín za minimální cenu 180,- Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených se sepsáním kupní smlouvy a s převodem nemovitosti kupujícím.
– ZO schvaluje čerpání z rezervního fondu Základní a mateřské školy Chlumín v roce 2012
ﬁnanční částku ve výši 60.340,- Kč na nákup vybavení jedné třídy mateřské školy nově otevřené k 1. 9. 2012.
– ZO schvaluje rozpočtové opatření rozpočtu obce Chlumín na rok 2012.
– ZO bere na vědomí informaci k plnění úkolů z jednání ZO ze dne 11. 7. 2012:
a/ Výsledek jednání starosty obce ve věci požadavku na opravu komunikace v části obce od
kostela ke hřbitovu a nadměrného provozu těžkých nákladních automobilů. Termín jednání
s ﬁrmou Vitostav je stanoven do konce září 2012.
b/ Informaci starosty k úpravám atria v areálu mateřské školy. Požadavek bude realizován v období vegetačního klidu rostlin, čímž vznikne prostor s přirozeným stínem pro využití dětí mateřské školy v letních měsících.
c/ Další informace starosty o stavebních úpravách ulice “U Ústavu“ se zahájením prací k 15. 8.
2012 pokračují podle zpracovaného stavebního harmonogramu.
21. 11. 2012 - zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO schvaluje pronájem nemovitého majetku obce Chlumín - pronájem bytové jednotky, včetně
garáže v areálu mateřské školy Chlumín čp. 8, nájemcům Lucii Volfové a Jakubu Štyllerovi.
– ZO schvaluje na období od 1. 1. 2013 rozpočtové provizorium do schválení rozpočtu obce
Chlumín na rok 2013.
– ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Chlumín, č. 1/2012 o místním poplatku za
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svoz komunálního odpadu. Poplatek zůstává pro rok 2013 ve výši 500,- Kč/rok a osobu.
U rekreačních domů zůstává rovněž beze změny: 500,- Kč/rok, bez rozdílu počtu osob v čp.
– ZO souhlasí se jmenováním inventarizační komise k provedení inventarizace majetku obce
Chlumín k 31. 12. 2012. Ústřední inventarizační komise: Otakar Štický, Dana Wimmerová,
Josef Buřil. Dílčí inventarizační komise: Ludmila Hokešová, Tomáš Červenka, Radek Douša.
– ZO schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 23 KN, vedeného jako zahrada o výměře 2098 m2
v k. ú Chlumín, za cenu 180,- Kč/m2 paní Marcele Vaňousové, bytem Chlumín čp. 5.
– ZO schvaluje rozpočtové opatření rozpočtu obce Chlumín na rok 2012.
Závěry z diskuze:
– Informace starosty o aktuálním stavu stavebních prací na akci Revitalizace místní části
„U Ústavu“. Z důvodů víceprací vyžádaných obcí a opožděného zahájení stavebních prací,
v důsledku zdlouhavého jednání s fa ČEZ, je termín ukončení stavby posunut do 30. 6. 2013.
Krajskému úřadu Středočeského kraje byla podána žádost o proplacení 1. části dotace ve
výši 1.800.000,- Kč, včetně proplacení projektu ČEZ.
– K diskusní připomínce pana Ladislava Dlouhého, ke kvalitě práce dodavatelské ﬁrmy v dodržení projektovaných parametrů stavby ulice od ústavu ke Krumlovským, byl zadán požadavek ke geodetickému zaměření skutečného stavu stavby.
– Připomínka k nežádoucímu průjezdu těžkotonážních automobilů obcí Chlumín, v souvislosti výstavby protipovodňového valu v obci Zálezlice. Vyjádření starosty obce Zálezlice
pana Jiřího Čížka, je průjezd obcí Chlumín příslušnými orgány povolen.
– K připomínce pana Tomáše Červenky ke vzniklé nepovolené skládce za chlumínským hřbitovem, starosta obce doporučil na místo vznikající skládky pořízení informativní cedule
„zákaz skládky“ jakéhokoli nebiologického odpadu. Stávající odpad bude zlikvidován Sborem dobrovolných hasičů.
19. 12. 2012 - zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO schvaluje zadání upravené změny Územního plánu č. 1. obce Chlumín u následujících pozemků: p. č. 643/1 a 650/3, celkem o velikosti 4.620 m2 z plochy nezastavěného území, na plochu bydlení. Pozemek p. č. 575/1 (část), 504/5 o velikosti 14.500 m2, z plochy výrobní, na
plochu rekreace. Pozemek p. č. 82/17 o výměře 436 m2 z orné půdy na plochu bydlení. Pozemek p. č. 82/2 (část) o velikosti cca 270 m2 z orné půdy na ostatní plochu. Pozemek p. p. k.
650/1, 647, 638, 639 a 723 (všechny jen část), o velikosti cca 24.000 m2, z výhledové plochy
smíšené obytné na plochu smíšenou obytnou. Pozemek p. p. k. 558/2 (část) a p. č. 553/4 o výměře celkem 28. 000 m2, výhledově na plochu smíšenou obytnou.
– ZO schvaluje setrvání ve smluvním vztahu se společností ASA s. r. o., z důvodů dosavadních zkušeností v zajišťování svozu komunálního odpadu a k návrhu cen, které ﬁrma na rok
2013 předložila.
– ZO bere na vědomí oznámení paní Marcely Vaňousové o odstoupení záměru o odkoupení
obecního pozemku p. č. 23, o výměře 2098 m2.
Plnění úkolů ze zastupitelstva obce Chlumín ze dne 21. 11. 2012:
a/ Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem informací zaměření skutečného stavu stavby
v ulici „U Ústavu“.
b/ ZO bere na vědomí informaci starosty obce o průběhu a výsledku výběrového řízení na ve-
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řejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce “Revitalizace místní části U Ústavu“. ZO
souhlasí s výsledkem výběrového řízení ekonomicky nejvýhodnější nabídky stavební ﬁrmy
Neumann s. r. o. Mělník, Jugoslávská 2090.
c/ K dotazu pana Jana Barana, týkající se opravy povrchu komunikace v okolí domu čp. 83
Chlumín, byl starostou obce sdělen termín provedení opravy v jarních měsících.
Výsledky voleb do zastupitelstva Středočeského kraje v obci Chlumín, konané dne
12. - 13. 10. 2012.
Volební strana
Početodevzdanýchhlasů projednotlivékandidáty
Sdružení nestraníků
2
Volte Pravý Blok WWW.cibulka.net
4
SUVERENITA - blok Jany Bobošíkové, Str. zdr. rozumu
4
TOP 09 a Starostové pro Středočeský kraj
10
Změna 2012
1
Komunistická strana Čech a Moravy
66
Strana zelených
3
Středočeši 2012.cz
1
Česká strana sociálně demokratická
30
Koalice KDU-ČSL,SNK ED a nezávislí kandidáti
2
Občanská demokratická strana
7
Strana svobodných občanů
3
Dělnická strana sociální spravedlnosti
1
Komunistická strana Československa
1
„UNP-STŘEDOČEŠI 2012“
1
Česká pirátská strana
5
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ZÁKlAdNÍ A MAtEřSKÁ šKOlA - 1. StUPEň
Školní rok 2011/2012 Základní a mateřské školy v Chlumíně se stal rokem zcela výjimečným.
Po 29 letech byla budova základní školy opět využita k původnímu účelu - výuky a vzdělávání žáků.
Dne 30. března 2012 zastupiteli obce Chlumín, zastupiteli Středočeského kraje paní Jiřinou
Fialovou, PaedDr. Milanem Němcem, zástupci dodavatelských stavebních ﬁrem a hostů byla
slavnostně předána rekonstruovaná budova Základní školy Chlumín s využitím dotace FROM
Středočeského kraje, ﬁnančního daru pana Jana Staníka a z rozpočtu obce Chlumín v celkové
výši 13 mil. Kč.

Pro školní rok 2011/2012 bylo v základní škole k 1. 9. 2011 zapsáno 27 žáků. V 1. - 3. ročníku
16 žáků, ve 4. - 5. ročníku 11 žáků, 1 oddělení školní družiny Výuka všech ročníků byla vedena
podle školního vzdělávacího programu se začleněním nového předmětu „Informatiky“ pro
žáky 4. a 5. ročníku ZŠ. Všech 27 žáků postoupilo bez obtíží do dalších ročníků. Z 5. třídy
odešlo 8 žáků na II. stupeň ZŠ a osmileté gymnázium.
Zápisem k 1. 9. 2012 bylo přijato do ZŠ 9 žáků, z mateřské školy přešlo do 1. třídy ZŠ Chlumín 7 žáků. Ve dvou třídách ZŠ k 1. 9. 2012 je 35 žáků.
Rekonstrukcí budovy ZŠ byly vytvořeny předpoklady pro uvolnění prostoru v MŠ pro zvýšení
její kapacity. Stavebními úpravami a vybavením MŠ v celkové výši 474 tis. Kč z prostředků obce
došlo ke zvýšení kapacity MŠ od 25 dětí na celkový počet 50 dětí. Tímto obec vytvořila předpoklady umístění dětí nejen z naší obce ale i z okolních obcí. Kapacita MŠ je plně vyčerpána.
V rámci školní a mimoškolní činnosti se Základní škola a mateřská škola Chlumín podílela na
kulturních, společenských a sportovních akcích v obci: vítání jara, vítání občánků, vánoční
koncert v kostele, fotbalový turnaj žáků ZŠ Chlumín, Obříství a Libiš, vystoupení hudebního
kroužku pro veřejnost, výstavy výtvarných a rukodělných prací žáků, návštěvy divadel, ukončení školního roku s rozloučením se žáky 5. ročníku, sběr papíru, besedy se členy honebního
společenstva, s poznáváním a péče o zvěř v přírodě, evakuační cvičení žáků, spoluúčast na akcích zajišťovaných společenskými organizacemi. Účast v okresním kole zdravotnické soutěže
žáků 4. a 5. ročníku „Mladý zdravotník“ s postupem do krajského kola, kde získali 4. místo.
Na konci školního roku absolvovali školní výlet do ZOO v Liberci a lanovkou na horu Ještěd,
což bylo pro žáky velkým zážitkem.
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úspěchy naší nejmladší generace:
Družstvo mladých zdravotníků Základní
školy Chlumín zvítězilo dne 19. 5. 2012 v oblastní soutěži v Mělníku „Mladý zdravotník
i. stupně“ a postoupilo do krajského kola,
kde se umístilo na 4. místě.
Pohár „Nejlepší mladý chovatel“ na okresní
výstavě ČSCH v Mělníku získala Bára Svobodová, členka ZO ČSCH Chlumín. Čestný
pohár Elišce Petržilkové byl předán na výstavě ZO ČSCH Chlumín.

SbOR PRO ObČANSKé ZÁlEžitOSti
Sbor pro občanské záležitosti ve složení: paní Alena Sládková, Marie Brabcová a Květoslava
Svobodová je významným článkem společenského a kulturního života občanů obce. Členky
SPOZ v roce 2012 zajišťovaly jak osobní návštěvou, tak i písemnou formou návštěvu občanů
při jejich významných životních výročích. Počínaje dosažením 50ti let věku a poté každých
5 let členky SPOZ přicházejí k jubilantům s přáním pevného zdraví a osobní pohody. V roce
2012 oslavila nejstarší občanka obce Chlumín paní Marie Rousová 96 narozeniny v kruhu rodinném a za účasti členek SPOZ.
Dlouholetou tradicí v činnosti SPOZ je vítání občánků obce Chlumín, kterou zajišťuje ve spolupráci s obecním úřadem a základní školou Chlumín. Slavnostního odpoledne se zúčastňuje
starosta obce a hudební kroužek žáků ZŠ Chlumín pod vedením Mgr. Radky Frankové.
SPOZ organizačně zajišťuje též oslavu MDŽ s hudebním doprovodem pana Petra Štamfesta.
Slavnostní večer navštěvují nejen ženy z Chlumína, ale i ze Zálezlic. Na tuto akci ﬁnančně přispívá obec Chlumín.
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SbOR dObROVOlNýCh hASiČŮ ChlUMÍN
starosta
náměstek starosty, pokladní
jednatel, velitel JSDH
velitel SDH
strojník
vedoucí mladých hasičů:
vedoucí mladých hasičů, kronikář:
vedoucí mladých hasičů, nástěnkář:
vedoucí žen
preventistaSDH
technik SDH
kulturní referent
předseda revizní komise

Tomáš Červenka
Tomáš Petržilka
Stanislav Veselý
Tomáš Červenka ml.
Zdeněk Bláha
Radka Veselá
Veronika Buřičová
Lucie Volfová
Alena Hodysová
Jakub Štyler
Václav Pokorný ml.
Olga Bittnerová
Bedřiška Bittnerová

Sbor dobrovolných hasičů Chlumín má k 1. 1. 2013 - 63 členů.
Děti do 6 let 11 člen, mladiství 7 - 11 let 9 členů, mladiství 12 - 18 let 7 členů, mužů 21 členů,
žen 15 členek.
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Od založení SDH Chlumín uplynulo 132 roků (r. 1880), které zaznamenaly značný růst
ve strojovém parku a odborné požární technice.
Činnost členů požárního sboru v průběhu roku 2012 spočívala v rozvoji a upevňování schopností v plnění cílů a poslání hasičů, prevence v PO, práce s mladými hasiči.
V rámci SDH Chlumín je ustavena Jednotka SDH zařazena do Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje jako JPO III a je tudíž vysílána k zásahům i mimo katastrální území
Chlumín na základě pokynů dispečera. JSDH Chlumín na základě dohod mezi obcemi Chlumín, Újezdec a Zálezlice zajišťuje za úplatu požární dohled a činnosti vyplývající pro tyto obce
ze zákona.
Jednotka SDH Chlumín v roce 2012 měla 17 členů. Velitelem jednotky je Stanislav Veselý.
7 členů jednotky jsou držiteli strojnického průkazu, 3 členové složili kvaliﬁkační zkoušky
na velitele družstva, mimoto 10 členů jednotky má oprávnění používat dýchací přístroj
a 9 členů má oprávnění obsluhovat motorové pily. Z uvedeného vyplývá, že jednotka je vysoce
kvaliﬁkovaný útvar schopný plnit úkoly vyplývající z povinností jednotky zařazené do IZS.
V roce 2012 jSdh zasahovala u 6 požárů:
– požár elektroinstalace stropu rodinného domu v Újezdci
– požár zahradní kolny v Chlumíně
– požár chladícího kontejneru v Zálezlicích
– požár stohu slámy v blízkosti kravína zemědělského areálu v Chlumíně
– požár kotelny a sklepa rodinného domu v Chlumíně
– požár průmyslových skladů v Zákolanech
JSDH Chlumín se dále zúčastnila evakuačního cvičení žáků a učitelského sboru Základní školy
Chlumín ve spolupráci s HZS Mělník, Neratovice a hasičského sboru Spolany Neratovice.
Dále se členové jednotky zúčastnili nácviku záchrany lidí slaňováním ve Spolaně Neratovice
a zajišťovali pomoc při dopravní nehodě mezi obcemi Chlumín a Hostín u Vojkovic.
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Sdh Chlumín se zúčastnil profesních akcí zajišťovaných jednotlivými Sdh v rámci místních, ale i celookresních akcí.
Družstva mužů a žen se zúčastnila 4 soutěží, kde se umístila na předních místech. Např.
muži A - 1. a 4. místo a ženy A – 2. místo, ženy B – 3. místo na soutěži v požárním útoku
„Oužická osma“, ženy - 2. místo na soutěži ve Dřínově a 2. místo v soutěži „O pohár starosty
v Chlumíně “.
Velká pozornost je věnována práci s dětmi. Děti se zúčastnily celookresní hry „Plamen“. V kategorii přípravka (do 6ti let) v závodě požární všestrannosti obsadily 2. místo, mladší děti
(6-11 let) v této soutěži obsadily 6. místo a starší děti (12-15 let) v této soutěži obsadily místo 7.
Celookresní soutěže se zúčastnilo celkem 18 družstev.
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Mezi tradiční akce našeho SDH je soutěž v požárním útoku „O pohár starosty obce,“ které se
zúčastňuje pravidelně řada útvarů nejen z obcí okolních, ale i mimookresních. V loňském roce
se zúčastnilo této akce 15 družstev. Celá tato akce je velmi pěkným sportovním, ale i kulturním
počinem nejenom pro soutěžící, ale i pro občany naší obce i okolních obcí.
Kulturní a společenská činnost Sdh:
V průběhu roku 2012 sbor pořádal 13 kulturních akcí v obci ve spolupráci s ostatními společenskými složkami. Účast mladých hasičů se podílela prezentací na dětských dnech v Obříství,
Kosteleci n/L, v Zálezlicích.
Následné akce:
Masopustní veselice s průvodem obcí, taneční zábava, Staročeské máje, rozloučení se školním rokem s přivítáním prázdnin, tábor mladých hasičů, pálení čarodějnic, lampionový průvod spojený se soutěží o nejlepší vyřezanou dýní, drakiáda, rybářské závody dětí a rybářské
závody dospělých ve spolupráci s rybářským oddílem, mikulášská nadílka, okresní kolo “Plamen“, rozloučení se sezonou požárního sportu “O pohár starosty obce“.
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Součástí SDH je rybářský oddíl s počtem 56 vydaných rybářských lístků. Jeho aktivní činností je
péče o rybník Rasovna a údržba jeho okolí, každoroční zarybňování mladou násadou plůdků.
Péče o rybník je korunována závody v odchytu ryb, jak závodů pro děti tak závodů pro dospělé.
Z 26 účastníků v soutěži odchytu obsadil 1. místo Václav Sitař se souhrnným úlovkem ryb
142 cm, 2. místo obsadil Tomáš Veselý s úlovky 81 cm, 3. místo získal Jiří Franz s úlovky 80 cm.
Největší rybu - kapra ulovil Veselý Tomáš o délce 41 cm. Startovné od účastníků závodů bylo
150,- Kč. Pan Rostislav Zimák z Kozárovic věnoval vítězi kompletní rybářský prut na sumce.

Dětských rybářských závodů 1. 9. 2012 se zúčastnily pouze 3 děti, z nichž byl každý vítězem.
1. místo obhájil David Vaňous, 2. místo Václav Pokorný, nejml., 3. místo Adélka Vaňousová.
Snad příští závody budou dětmi více obsazeny.
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ZÁKlAdNÍ ORgANiZACE ČESKéhO SVAZU ChOVAtElŮ
ChlUMÍN
předseda:
místopředseda:
jednatel:
pokladní:
člen Okresní posudkové komise:

Kokoška Josef
Vyšín Miloslav
Eisenhammer Vlastimil
Petržilková Kateřina
Kokoška Josef

ZO ČSCH má k 1. 1. 2013 - 16 členů. Svým nevelkým počtem členů, ale dílem chovatelů - nadšenců je nedílnou součástí života a dění v obci. Pořádané výstavy drobných domácích zvířat
jsou toho důkazem.
Výstava konaná ve dnech 28. -29. září 2012, podpořena s ﬁnančním přispěním Středočeského kraje, Obecním úřadem Chlumín a 11 sponzory: ZD Hostín u Vojkovic, Arboeko s. r. o.
Obříství - okrasné stromky, Zdena Brožková a Zuzana Slavíková, ﬁrma Hanka Mochov s. r. o.
-výroba a prodej zeleniny, Jan Staník-soukromý zemědělec, Jiří Blahník- Atypická kovovýroba, Farma Medipo Agras-Havlíčkův Brod s. r. o., Potraviny a smíšené zboží Hong Son Le,
Josef Kokoška, Vlastimil Eisenhammer.
Na výstavě bylo prezentováno 72 vystavovateli celkem 259 ks velkých, malých, středních a se
zvláštní srstí králíků, 55 ks domácí drůbeže a 208 ks holubů. Vítězný pohár za nejlepší vystavený druh byl udělen p. Josefu Kokoškovi a dvě čestné ceny mladé chovatelce Elišce Petržílkové
a p. Dobroslavu Pokornému.
Hosty výstavy byla paní Jiřina Fialová a PeadDr. Milan Němec- zastupitelé Středočeského kraje, zastupitelé a občané obce
Chlumín a četný počet návštěvníků výstavy.
Mimo místní výstavu členové ČSCH Chlumín
vystavovali své exponáty na krajských, okresních a místních výstavách, kde získali celkem
25 čestných cen. Vítěznou cenu výstavy
ZO ČSCH v Zárybech získal pan Kokoška
Josef, člen ZO ČSCH Chlumín.
Základní organizace Českého svazu chovatelů Chlumín děkuje Středočeskému
kraji v zastoupení pí Jiřiny Fialové a PaedDr. Milana Němce, zastupitelstvu obce Chlumín
a všem sponzorům za ﬁnanční dotace a věcné dary. Chovatelům vyjadřujeme poděkování 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 má k 1. 1. 2013 - 5 členů a 8 stálých hostů Adeptem HS Chlumín -Újezdec je pan Pokorný Pavel ml., bytem Chlumín 124.
Výměra honebních pozemků společenstva Chlumín je 862 ha a 5 ha mysliveckých „Políček“.
Obec Chhlumín poskytla na rok 2012 honebnímu společenstvu ﬁnanční dotaci 5.000,- Kč,
za níž byla pro zvěř nakoupena krmivová základna jadrných krmiv. Seno, sůl, medikamenty.
Z plánovaných 5 honů byly z důvodů poklesu zvěře uskutečněny pouze 3 hony s ulovením:
22 zajíců, 69 bažantů, 16 ks černé zvěře, 8 srnců, 2 srny, 2 srnčata ,7 lišek a 2 husy. Jako škodná
zvěř: 1 psík, 5 strak. Pro výsadbu divokých kachen bylo nakoupeno a do rybníka vypuštěno
80 ks kachní násady. Na 5 honech na kachny ulovili celkem 131 ks kachen.
V zimních měsících členové HS zajišťovali pravidelné přikrmování zvěře, ve 24 zásypech pro
bažanty, v 7 zásypech pro srnčí zvěř a 4 slaniskách. Pro hon na lišku zajistili 2 přírodní nory.
V průběhu roku zajišťovali úklid příkopů u obcí Chlumín, k Obříství, Újezdci, Zálezlic a k nádraží ČD, s výsledkem sběru cca 20,-q odpadu. Pan Petr Zachara uskutečnil 3 besedy se žáky
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Základních škol: Chlumín, Obříství a Hostín,
na téma poznávání zvěře. Ve spolupráci se
SDH Chlumín se podíleli na průběhu dětského dne. Pro dospělé uspořádali ples s hojnou účastí občanů a bohatou tombolou. Pro
koncert žáků ZŠ v kostele věnovali vánoční
stromek.
Pod záštitou okresního mysliveckého spolku
Mělník zajistili v Chlumíně jarní zkoušky
24 loveckých psů.

žÁKOVSKý OddÍl tENiSU
Žákovský oddíl, který byl založen již před
3 lety vede i nadále pan Petr Štamfest. Základní zkušenosti s pálkou a míčkem na tenisovém hřišti v obci tento vedoucí a trenér
zároveň předává místním dětem. V roce 2012
měl tento oddíl 7 členů z řad žáků místní
školy. Pro rok 2013 připravuje vedoucí oddílu
turnaj jednotlivců jak z místních členů, tak
i jednotlivců z okolních obcí.

tj SOKOl ChlUMÍN - OddÍl fOtbAlU
předseda a pokladní
místopředseda
sekretář
členové výboru:

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

TJ - fotbalové družstvo Chlumín na uskutečněných fotbalových zápasech obhájili sezonu
roku 2011/2012 s umístěním před silnými
konkurenty TJ Postřižín a PTZ Nelahozeves
na 12. místě. V polovině roku 2012 se v soutěžních turnajích umístili na 10. místě.
Na víceúčelovém hřišti v Chlumíně se
v květnu konal druhý ročník turnaje dvojic
v tenise. Vítězem turnaje se stala smíšená
dvojice Vogeltanz, Burdová, proti soupeřům Neratovic.
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Začátkem července byl uspořádán nohejbalový turnaj “O pohár starosty obce“, jejímž vítězem bylo družstvo TJ Obříství. V měsíci září v tenisovém turnaji ve čtyřhře “O pohár místostarosty obce Chlumín“, získalo prvenství družstvo Chlumín - hráči Vogeltanz Vít, Baran Ivan.
Vánoční turnaj ve stolním tenise “O pohár místostarosty obce“ za účasti 17 startujících uspořádaný v kulturním sále na hřišti, získal pohár prvenství Jiří Suchánek.
Mimo sportovních akcí se členové v průběhu roku podíleli na společenských a kulturních akcích: Spoluúčast na zajištění průběhu dětského dne, společenských zábavách organizací,
plesů, setkání žen, mysliveckého honu, posezení při dechovce o posvícení Nemalou činností
je pravidelná údržba hřiště, celého areálu TJ a garáží.

POdNiKAtElSKÁ ČiNNOSt V ObCi
Obchod se smíšeným zbožím
Sklenářství
Restaurace „Na Hřišti“
Elektroinstalace
Kovoobrábění
Výuka jazyků, překlady, tlumočení
Účetnictví, administrativní práce
Pěstitelská pálenice
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ZEMĚdĚlSKÁ ČiNNOSt
Katastrální území obce představuje celkem 629 ha, z toho je 566 ha orné půdy, z níž
cca v 90 procentech obhospodařují zemědělci, kteří mají tyto pozemky v nájmu od vlastníků
pozemků. Ve struktuře rostlinné výroby převažují obiloviny, brambory, řepka. Dále je zde pěstována cibule, kukuřice a slunečnice. Průměrné výnosy pěstovaných plodin v roce 2012: obilí
55q/ha, brambory 450q/ha, řepka 36q/ha, cibule 30q/ha, pícniny 70q/ha, slunečnice 28q/ha,
kukuřice 80q/ha.
Na pozemcích v k. ú. Chlumín hospodaří: Buřil Josef, Staník Jan, Havelka Igor, Hanka Petr,
Semerád Petr, Špic Miloslav, Pokorný Pavel, Červenka Michal a ZOD Hostín.
Firma MEDIPO AGRAS - Havlíčkův Brod s. r. o. zajišťuje úpravu brambor a cibule převážně
pěstované v oblasti Chlumína, Obříství a Zálezlic. Provoz zpracovatelské ﬁrmy je celoroční.
V zimním období jsou zemědělské produkty dováženy z kraje Vysočina, částečně z Německa
a Francie. Ročně zpracovatelská ﬁrma zajistí přibližně 15. 000 tun brambor a cca 2.000 - 3. 000
tun cibule, upraveného zboží pro expedici do obchodních řetězců v ČR a zahraničí.
Dalšími zpracovatelskými ﬁrmami v odbytu brambor jsou škrobárny a výrobny bramborových lupínků.
Firma „Hanka Mochov“ s. r. o., nájemce pozemků v k. ú. Chlumín zahájila v obci Zálezlice výstavbu úpravny pro zpracování brambor, cibule, kořenové zeleniny, kedlubnů a fazolí do prodeje obchodních sítí v ČR.
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StAVEbNÍ ČiNNOSt ObCE V ROCE 2012
Byl zahájen projekt Revitalizace místní části obce „U Ústavu“.

Tento projekt, který je realizován s ﬁnanční účastí Středočeského kraje v rámci FROM, v sobě
zahrnuje vybudování zámkové dlažby, nové veřejné osvětlení a parkovou úpravu celého prostranství. Podle původního záměru měla být provedena i přeložka vnějšího vedení NN do kabelového. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo, přes dlouhodobé jednání, podepsat smlouvu
s fa ČEZ z důvodu požadavku ČEZu na předﬁnancování formou zálohové faktury, což bylo
v rozporu s pravidly pro příjem dotace, tato část projektu nebyla realizována a došlo ke značnému časovému posunu zahájení stavby.
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Stavební úpravy v MŠ pro otevření druhé třídy dětí předškolního věku s celkovou kapacitou
50 dětí.

Zadání vypracování projektové dokumentace na opravu střechy místního kostela se zajištěním
ﬁnančních nákladů ve spolupráci s římskokatolickou farností Neratovice.
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PlÁN ROZVOjE ObCE NA ROK 2013
Dokončení projektu Revitalizace místní části obce „U Ústavu“
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PlÁN KUltURNÍCh AKCÍ NA ROK 2013 - Sdh ChlUMÍN
Výroční valná hromada
Hasičský ples
Masopustní veselice, zábava
Okresní kolo „Plamen“
Pálení čarodějnic
Staročeské máje
Přivítání prázdnin
Rybářské závody pro dospělé
Rybářské závody pro děti
Závody v požárním útoku „O pohár starosty obce“
Drakiáda
Rozloučení se sezonou požárního sportu
Lampionový průvod
Mikulášský karneval
Vepřové hody

PlÁN KUltURNÍCh AKCÍ NA ROK 2013 - ZO ČSCh - Chlumín
Výstava drobného zvířectva
Účast na celostátních a okresních výstavách

PlÁN KUltURNÍCh AKCÍ NA ROK 2013 - honební společenstvo Chlumín
Myslivecký ples
Besedy se žáky základních škol
Spoluúčast na konání dětského dne

PlÁN KUltURNÍCh AKCÍ NA ROK 2013 - tj Sokol Chlumín
Mistrovské zápasy fotbalových utkání mužů
Sportovní ples
Velikonoční zábava
Bittengel cup- stolní tenis
V. ročník v turnaji nohejbalu “O pohár starosty obce“
Dětský den
Tenisový turnaj
Pouťová taneční zábava, fotbalový turnaj
Mistrovské zápasy mužů
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Silvestrovský fotbal
Spolupráce s Honebním společenstvem Chlumín
Údržba sportovního areálu
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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: 315 637 111
Po-Pá: 16, 30- 07,00 hod., So, Ne, svátky nepřetržitě
Všeobecná pohotovost
n Nemocnice Mělník, Pražská 528, tel: 315 623 197, 315 639 111 ( ústředna)
Po-Pá: 15,00-17 hod., So, Ne, svátky: nepřetržitě
n Nemocnice Kralupy nad Vltavou, tel: 315 722 855
dětská pohotovost
n FN Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2, tel: 266 082 673, 266 081 111 (ústředna)
Po-Pá: 16,00-07,00 hod., So- Ne, svátky: nepřetržitě
n ON Mladá Boleslav, V. Klementa 147, tel: 326 742 706, 326 742 111 (infocentrum)
Po-Pá: 17,00-22,00 hod., So, Ne, svátky: 08,00-22,00 hod.
n Nemocnice Brandýs n. L., Brázdimská 1000/3, tel: 326 902 781
Po-Pá: 17,00-07,00 hod., So, Ne, svátky: nepřetržitě
Zubní pohotovost pro děti
n Fakultní nemocnice Motol, Praha 5, V Úvalu 84, tel: 224 433, 654, 224 433 659,
Po-Pá: 19,00-06,00 hod. So, Ne, svátky: nepřetržitě
iNtEgROVANý ZÁChRANNý SbOR
Hasiči
Policie
Záchranná služba
EU tísňová linka
úřAdY
Obecní úřad Chlumín
Městský úřad Neratovice, Kojetická 1028
Finanční úřad Neraovice, Smetanova 1222
Katastrální úřad Mělník, Mladoboleslavská 3671
Pozemkový fond ČR Mladá Boleslav, Bělská 151

150
158
155
112

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

315 685 125
315 639 911
315 650 811
315 648 111
257 280 111
315 317 051
315 670 709
315 629 048

PORUChY, SVOZ OdPAdU
Voda 840 121 121, Plyn 1239, Elektřina 840 850 860, 283 911 111
Svoz odpadu - A. S. A. s. r. o. 283 911 111
šKOlA, POštA, dOPRAVA
Základní škola a mateřské škola Chlumín, okres Mělník
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 pro dospělé
Dětský lékař MUDr. Šusta
Zubní ordinace
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

Vážení spoluobčané.
Zastupitelé obce Chlumín, Sbor pro občanské záležitosti a společenské
organizace naší obce Vám přejí do roku 2013 pevné zdraví, osobní a rodinnou pohodu.
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