ROČENKA 2008

obce Chlumín

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
Sešel se rok s rokem, je tedy čas podat Vám informace, co vše se událo v naší obci, co se projednávalo a jaká usnesení přijalo obecní zastupitelstvo v uplynulém roce 2008. Byl to rok
usilovné práce celého zastupitelstva, ale i členů komisí z řad občanů obce. To vše se dozvíte
na stránkách „Ročenky obce“.
Chtěl bych ocenit zejména činnost zájmových organizací naší obce, ale i vysoký podíl naší Základní a mateřské školy na dalším rozvoji kulturního a společenského života u nás. Zúročují
se tak ﬁnanční dotace, ale i celková podpora, kterou obec zájmovým organizacím i škole poskytuje. Nesporně kladných výsledků bylo v loňském roce dosaženo v realizaci výstavby ulice
„Dlouhý – Vokoun“ a výstavby víceúčelového sportoviště. Přes všechny problémy s kvalitou
práce a plněním termínů od dodavatele stavby, zejména na akci „ulice“ se podařilo, že může
být využívána v provizorním režimu do doby odstranění vad a nedodělků. Chtěl bych při této
příležitosti poděkovatobčanům ulice za trpělivost a pochopení, vyplývající z problémů se
stavbou v režimu neuzavřeného staveniště.
Vedle těchto akcí zastupitelé zajišťovali další rozvojové programy obce, zejména pak úkoly
související s projektovou dokumentací a stavebním povolením tlakové kanalizace. Na tuto
rozsáhlou akci obec podala žádost o dotaci z fondu rozvoje venkova, která je hrazena z prostředků EU. Snaha a práce celého kolektivu byla korunována úspěchem. Naší obci byla přidělena ministerstvem zemědělství dotace na stavbu kanalizace ve výši 35.960.000 Kč. Naše
obec se tak stane v letošním roce velkým staveništěm. Chtěl bych v této souvislosti - Vás občany, požádat o maximální pochopení a součinnost v průběhu celé stavby. Úspěšnou realizací této investice bude položen v naší obci poslední pomyslný schod k jejímu úspěšnému
rozvoji v celém příštím období. Budeme mít všechny inženýrské sítě potřebné k plnohodnotnému a důstojnému životu člověka na vesnici v 21. století.
Vedle úkolů souvisejících s investicemi, bude zastupitelstvo řešit problémy občanského soužití i problémy související s běžným životem Vás, občanů naší obce.
Vážení spoluobčané, přeji nám všem, úspěšné splnění plánovaných akcí, pevné zdraví, hodně
štěstí, osobní a rodinné pohody.

Ročenka 2008 obce Chlumín
První zmínku o vzniku naší obce, potvrzuje historik Jan Lier, v díle „Čechy“, v němž píše
o Meziříčsku a hradu Meziříčském. Oblast mezi řekami Vltavou a Labem, až k soutoku obou
řek pod Mělníkem, bývala oblastí „Meziříčí. “ Odtud byl odvozen název, „hrad Meziříčský“.
Archeologické nálezy předmětů, Lužicko-Srbské kultury, určily místo bývalého hradiště, mezi
obcemi Chlumín, Újezdec a Hostín. Poznatky o nálezu předmětů, který byl proveden dne 18.
listopadu 1934, potvrdil pan Hálek, někdejší vážný z Chlumína. Místo bývalého hradu, je po
staletí nazýváno „Na hradě“. O zániku hradu však není dost přesných zpráv, ale pravděpodobnou příčinou jeho zániku, byly boje mezi Přemyslovci s rodem Zlických a Slavníkovců.
Kolem roku 942, přemístěním zbytků hradiště, došlo k vybudování chlumínské tvrze, či založení župního hradu. Podle dochovaných záznamů, byl Chlumín novou etapou někdejšího
Meziříčska. Tvrz, později přestavěná na zámek, byla po staletí sídlem šlechty.
V letech 1197 – 1253 byl Chlumín jmenován děkanátem, s chrámem sv. Maři Magdaleny Stal
se městečkem, s udělením městského znaku a hrdelního práva. Svou polohou byl význačným
místem. Přes Chlumín vedla obchodní cesta Chlumínsko – Srbská, po níž kupci převáželi
zboží od severních hranic do Prahy. Byl hlavní formanskou stanicí a významným hospodářským místem pro konání trhů, ale i výhodnou strategickou polohou v době válek.
Chlumínský zámek s panským dvorem, změnil mnohokrát svého majitele. Dnes je v majetku
státu, v užívání Uměleckoprůmyslového muzea Praha.. Staletá historie naší obce a její rozvoj,
je samostatnou kapitolou.
Rok 2008 připomíná občanům obce:
– 40 let od začátků rozvoje individuální a podnikové výstavby v obci (1968)
– 30 let od výstavby dvoutřídní mateřské školy (1978)
– 37 let od výstavby požární zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů (1971)
– 20 let od zahájení, dosud nedokončené výstavby prodejny v obci (1988)
Zastupitelé obce:
starosta
místostarosta
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

Ve dnech 17. a18. 10, volby do zastupitelstva Středočeského kraje, v naší obci,
zaznamenaly následující výsledky:
Počet osob zapsaných do seznamu voličů
Počet vydaných úředních obálek
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů

370
125
125
124
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Název strany
KSČM
Nezávislí starostové pro kraj
Strana zelených
Národní strana
Strana zdravého rozumu
Koalice pro Stč. Kraj
Strana důstojného života
Pravý blok
ODS
ČSSD
Dělnická strana

Počet hlasů
36
6
3
2
1
2
1
2
25
40
6

% z celkového počtu
29,03%
4,84%
2,42%
1,61%
0,81%
1,61%
0,81%
0,61%
20,16%
32,26%
4,84%

ROZPOČET OÚ NA ROK 2008
Plánované příjmy:
Z toho dotace od EU
ﬁnancování z vlastních zdrojů

19.886.400
9.700.000
3.006.700

Plánované výdaje.

19.886.400

Skutečné příjmy:
Z toho dotace od EU
ﬁnancování z vlastních rezerv
Financování z poskytnutých úvěrů

13.513.398
0
994.143
7.327.890

Skutečné výdaje

13.513.398

Rozhodující výdaje obce v roce 2008:
Veřejné osvětlení obce – energie, opravy, údržba
Projekt na splaškovou kanalizaci v obci
Rekonstrukce ulice“Dlouhý – Vokoun“(v rámci dotace)
Výstavba veřejného sportoviště (v rámci dotace)
Finanční podíl na veřejné dopravě
Úhrada neinvestičních výdajů za žáky docházející do ZŠ
Obříství a Neratovice
Provozní náklady ZŠ
Vytápění plynem budovy OÚ
Náklady na tříděný odpad
Náklady na nebezpečný odpad
Náklady na objemový odpad ve sběrném dvoře
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126.450
785.400
4.165.532
4.157.303
50.128
101.375
607.000
100.606
44.840
4.231
38.192
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Sběr a svoz komunálního odpadu
Údržba zeleně obce
Provozní náklady hřbitova
Provoz a dovybavení SDH a JSDH

297.359
41.750
70.901
250.528
(z toho 66.000 datce z Krajského úřadu)

Dotace organizacím:
ZO ČSCH Chlumín
Honební společenstvo Chlumín
SDH Chlumín
TJ Sokol Chlumín
Ostatní ﬁnanční výdaje
Hodnota majetku obce k 31. 12. 2008 v Kč:
Územní plán
Stavby
Samostatné movité věci
Drobný dlouhodobý hmotný investiční majetek
Pozemky
Nedokončený dlouhodobý majetek
Sporoinvest - akcie
Cenné papíry - VKM
Peníze na účtech
Celkem

35.000
10.000
30.000
50.000
2.546.803

768.242
9.744.566
647.295
527.972
4.600.604
9.108.235
1.665.325
4.094.000
4.057.045
35.213.284

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA V R. 2008
18. 2. 2008 obecní zastupitelstvo schválilo:
– Od 14. 1. 2008 Obecní úřad Chlumín, poskytuje služby – CZECHPOINT:
• ověřené výstupy z obchodního rejstříku
• ověřené výstupy ze živnostenského rejstříku
• výpis z katastru nemovitostí
• výpis z rejstříku trestů
• výše správního poplatku za každou započatou stránku činí 50,- Kč
– Uzavření „Darovací smlouvy“, mezi Spolanou, a. s. Neratovice a obcí Chlumín, na údržbu
a obnovu veřejné zeleně v obci, ve výši peněžitého daru 50.000,- Kč.
– Žádost Jednotky Sboru dobrovolných hasičů na vybavení, částkou 220.622,- Kč na rok
2008.
– Žádost obce Chlumín o příspěvek St. kraje, na ﬁnancování JSDH v částce 187.000,- Kč
– Žádost SDH Chlumín o dotaci na rok 2008 v částce 30.000,- Kč
– Žádost ZO ČSCH Chlumín o dotaci 35.000,- Kč na rok 2008
– Žádost Honebního společenstva Chlumín o dotaci 10.000,- Kč na rok 2008
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– Žádost TJ Chlumín o dotaci 50.000,- Kč na rok 2008. (20.000,- Kč na kulturní činnost,
30.000,- Kč na údržbu sportovního areálu
– Uzavření smlouvy mezi obcí Chlumín a obcí Újezdec o vzájemné spolupráci při zajišťování
– požární ochrany v obci Újezdec. Obec Újezdec poskytne JSDH Chlumín, částku 10.000,- Kč
ročně
– Výběr ﬁrmy ke zhotovení znaku a vlajky, udělené Poslaneckou Sněmovnou ČR
29. 4. 2008 - obecní zastupitelstvo schválilo:
– Prodej obecního pozemku 98/41 o výměře 486m2 a pozemek 98/42 o výměře taktéž 486
m2, panu Miroslavu Peluchovi ml. Za cenu 150,- Kč/m2. Pozemek kolem bytovky, kterou
koupil.
– Neschválení žádosti p. Milana Štěpničky st. o pronájem obecního pozemku 108/3 o výměře
71m2 na zřízení zahrádky
– Žádost pí. Mileny Hodysové o pronájem pozemku 108/3 o výměře 71m2 za cenu 20 Kč/m2
a rok
– Neschválení žádosti paní Hany Vaňousové o odkoupení obecního pozemku č. 23, o výměře
2098m2 (návrh řešení požadavku až po schválení územního plánu obce)
– Bere na vědomí kladný výsledek kontroly ﬁnančního hospodaření naší obce za rok 2007,
proveden Krajským úřadem Středočeského kraje
– Pronájem TJ Sokol, část obecního pozemku 662/4 o výměře 73m2 pro umístění skladových
kontejnerů, za cenu 20,- Kč/m2 a rok
– Schválen rozpočet obce Chlumín na rok 2008
– Určilo závazné ukazatele: služby telekomunikací 10.000,- Kč, náklady na revize 7.000, - Kč,
tisk a knihy pro MŠ 3.000,- Kč, tisk a knihy pro ZŠ 5.000,- Kč
– Jednání s Policií ČR a údržbou silnic Mnichovo Hradiště o posunutí informační značky u hasičské zbrojnice a řešení nadměrné dopravy těžkotonážních automobilů Štěrkopískovny
Zálezlice
– Výsledek jednání s Policií ČR Vojkovice, týkající se zvýšeného dozoru v obci
– Zahájení jednání mezi obcí Chlumín a Pozemkovým fondem, týkající se pronájmu farského
dvora Chlumín, k získání ﬁnančních prostředků z EU, pro provedení generální opravy objektu
16. 6. 2008- obecní zastupitelstvo schválilo:
– Prodloužení nájemní smlouvy manželů Petrlíkových (v obecním bytě) do 31. 7. 2009
– Prodej pozemku 98/39 o výměře 521m2 a pozemku 98/40 o výměře 486m2 panu Michalu
Semkovičovi za kupní cenu 151.050,- Kč. Důvod prodeje. okolní pozemek zakoupené bytovky.
– Požadavek neplatičů za svoz komunálního odpadu, 470,- Kč za osobu a rok, byl prominut
občanům pouze po předložení dokladů o platbě z místa přechodného bydliště, nebo trvalého
pobytu mimo obec Chlumín
– Požádat odbor dopravy MÚ Neratovice a Policii ČR Vojkovice, o úpravu značení silnice 2101
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a silnice III. třídy. směrem na Byškovice, a omezení provozu nákladních automobilů obcí.
– Poplatek za ukládání nebezpečného odpadu, vyjma pneumatik, za které bude poplatek 30,Kč/kus
– Ustanovilo pracovní skupinu pro zajištění možnosti péče o starší občany v obci, službami
Stacionárního ústavu v Obříství
30. 6. 2008 – obecní zastupitelstvo schválilo.
– Rozhodlo o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky, na „Kompletní řešení místní komunikace Dlouhý – Vokoun a výstavbu víceúčelového sportoviště“, uzavření smlouvy s ﬁrmou: Petr Kožený Brandýsek
– Prodej obecních pozemku 193 o výměře 57m2 a pozemku 194 o výměře taktéž 57m2, za cenu
150 Kč/m2, panu Michalu Semkovičovi. Důvod prodeje -část pozemku u zakoupené bytovky.
13. 8. 2008 – obecní zastupitelstvo schválilo:
– Informaci z průzkumu komise, o možnosti využití péče starších občanů, v podobě dovážky
obědů, pomoci v domácnosti a zajištění lékařské péče. V současné době není ze strany seniorů projeven o nabízené služby zájem.
– V souvislosti zjištění překročení limitu hluku, Štěrkopískovny Chlumín – Zálezlice, bude
zahájeno jednání k odstranění uvedených nedostatků
– Rozpočtové opatření obce Chlumín na rok 2008
– Návrh p. Štěpničky k možnosti osázení okolí dětského hřiště stromky, případně vzrostlými
křovinami
24. 9. 2008 – obecní zastupitelstvo schválilo:
– Jmenování členů školské rady Základní a mateřské školy Chlumín: Radek Douša, Červenková Radka
– Směnit nemovitý majetek obce Chlumín, 662/8 o výměře 30m2 do vlastnictví sl. Jany Kuželové a z vlastnictví sl. Jany Kuželové převést pozemek 783 o výměře 30m2, do vlastnictví
obce Chlumín Důvodem směny pozemků, je vedení obecního plynovodu na části pozemku
sl.. Kuželové
– Prodej obecního pozemku 98/48 paní Renátě Novákové, o výměře 179m2, za cenu 180,Kč/m2
– Odkoupení pozemku 98/31m2 o výměře 31m2 od paní Renáty Novákové, za cenu 180,Kč/m2
– Prodej obecního pozemku 98/47 o výměře 45+18m2, za cenu 180,- Kč/m2, manželům Kostkovým.
– Žádost o zpracování smlouvy, k podání žádosti, pro získání ﬁnanční podpory, v rámci „Obnovy a rozvoje vesnic“, na vybudování kanalizace v obci, s napojením na ČOV v Obříství
– Podání žádosti o poskytnutí krátkodobého úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové
banky, na projekt komplexního řešení ulice Dlouhý – Vokoun, ve výši 5.000.000,- Kč
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– Pro projekt víceúčelového veřejného sportoviště, od České spořitelny, půjčku ve výši
5.000.000,- Kč
– Odkoupení pozemku 662/7, o výměře 68m2, od Bohumila Daňhela a Jaroslava Železného,
za cenu 150,- Kč/m2, k rozšíření současného zeleného pruhu v uličce u Baranů.
17. 12. 2008 – obecní zastupitelstvo schválilo:
– Poplatek za odvoz komunálního odpadu pro rok 2009, zůstává ve výši 470 Kč na osobu a rok
– Prodej nemovitého majetku obce Chlumín za cenu 100,- Kč/m2:
– Pozemek 72/4, o výměře 115 m2 paní Zdeňce Horákové
– Pozemek 72/5 o výměře 128 m2, manželům Antonínu a Petře Volkovým
– Pozemek 72/6 o výměře 89 m2, paní Anně Bláhové
– Pozemek 72/7 o výměře 205 m2, panu Pavlu Hrčiakovi
– Směnit nemovitý majetek z vlastnictví obce Chlumín, 3/2, o výměře 12m2 a převést do vlastnictví pana Ladislava Vyhnálka a z vlastnictví pana Ladislava Vyhnálka převést 1/19, o výměře 9m2 a 1/20, o výměře 1 m2, do vlastnictví obce. Za rozdíl vzniklý směnou, uhradit obci
Chlumín 200,- Kč, tj. 100,- Kč za m2
– Záměr OÚ, prodat nemovitý majetek obce, za účelem získání stavebních parcel:
• Pozemek, vedený jako zahrada, 1/4 o výměře 571m2, zahrada 1/10 o výměře 17m2, zahrada 1/11 o výměře 4m2 – pozemky celkem 592m2
• Pozemek vedený jako zahrada 1/12 o výměře 602m2
• Zahrada 1/7 o výměře 781m2, zahrada 1/19 o výměře 9m2, pozemky celkem 790m2
• Zahrada 3/1 o výměře 255m2, zahrada 784 o výměře 472m2, pozemky celkem 727m2
– Prodej pozemku v majetku obce č. 1/18 o výměře 64m2 za cenu 600 Kč/m2, manželům Iloně
a Jiřímu Šilhartovým
– Bere na vědomí informaci ze správy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, ve věci
výsledků měření hluku z provozu Vltavské štěrkopískovny, s následnými závěry. Na základě
opakovaných stížností byla provozovatelem provedena protihluková opatření, čímž bylo
zamezeno překročení povolené hranice hluku

STATISTICKÉ ÚDAJE OBCE
– K 31. 12. 2008 má naše obec 463 občanů, z nichž je 93 mladistvých do l8 let a 8 cizích státních příslušníků
– Během roku se narodily dvě děti - Douša Lukáš , Kratochvílová Eliška
– Jedna občanka je v nemocnici v Mělníku – Podolí, pro dlouhodobě nemocné
– Nejstarší naše občanka, paní Marie Rousová, oslavila 92 narozeniny
– Během roku odešli z našich řad 3 spoluobčané:
Paní Bláhová Marie - ve věku 81 roků
Paní Kokošková Emilie - ve věku 81 roků
Pan Konopáč Josef – ve věku 85 roků
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Činnost členek sboru především spočívala v bohaté angažovanosti kulturních a společenských
akcích. V průběhu roku, ve spolupráci s obecním úřadem a základní školou, připraveno dvakrát slavnostní uvítání nových občánků s kulturním programem žáků základní školy V kronice Sboru pro občanské záležitosti, při slavnostním vítání je každé dítě zapsáno a stvrzeno
podpisy, starosty obecního úřadu a rodiči. Členky sboru se pravidelně věnují všem spoluobčanům, kteří dovrší svá kulatá výročí narození a to od 50 let věku. Pro občany, zvláště starší to
bývají hezké chvíle.
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Ve spolupráci s obecním úřadem a SDH Chlumín, zajištěna již pravidelná, každoroční oslavu
Mezinárodního dne žen.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA – 1. STUPEŇ
Ve školním roce 2007/2008 bylo v základní škole zapsáno 38 žáků (10 žáků ze Zálezlic)
V 1. třídě. 19 žáků, ve 2. třídě také 19 žáků
V mateřské škole zapsáno 18 žáků (6 žáků ze Zálezlic)
Vzdělávání a výchova žáků v prvním ročníku byla zajištěna podle ŠVP pro základní vzdělávání
ZŠ a MŠ Chlumín „ ŠKOLA PRO VŠECHNY“
I v tomto školním roce byly zajištěny pro žáky následující aktivity
- Pobyt ve Škole v přírodě v Javorníku
- Ve spolupráci se školskou radou a místním sborem hasičů, bylo uskutečněno „Uspávání
broučků“ a ukončení školního roku
- Účast žáků ve sportovních utkáních – ve vybíjené, ve fotbale, bruslení a plavání v Neratovicích
- Návštěva divadelního představení, návštěva cirkusu
- Účast na soutěži Mladý zdravotník, s výsledkem zařazení na 2. a 3. místě
- Hudební soutěž s umístěním na 1. místě
- Vánoční a velikonoční výstava výtvarných prací pro veřejnost
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- Vánoční koncert v chlumínském kostele
- Vynášení „Smrtky“, slavnostní vítání nových občánků
- Besídka k ukončení školního roku „Radovánky“ v Českém hostinci
- Seznámení žáků s významem kroniky obce – prohlídka fotodokumentace
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POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB „ÚSMĚV“
Kapacita stacionáře je naplněna 20ti uživateli. Cílem 11 zaměstnanců je zvýšení naděje klientů na možnost nezávislosti na ústavní péči, zkvalitnění jejich života. V posledních letech se
díky pí. Ing. Zuzaně Baudyšové, z nadace „Naše dítě“ a příspěvku italského sponzora podařilo
pořídit keramickou pec.
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Účastí uživatelů na charitativním týdnu
v reality – show Vyvolení, získali devítimístné auto
Zapojení klientů do projektů: obrázky
pro Moju, účast na atletické olympiádě
sportovních her – Jágr týmu, návštěva
Parlamentu ČR, výjezdy do zoologické
a botanické zahrady, předvánoční návštěva „Hejtmanské vánoce“, vánoční
trhy v Praze, ples pro zdravotně postižené v Praze. Účast na rekondičních pobytech, pravidelná účast na hipoterapii
v hřebčíně Mlékojedy, návštěva plaveckého bazénu v Neratovicích.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL CHLUMÍN - ODDÍL FOTBALU
předseda + pokladní
místopředseda
sekretář
1. člen výboru
2. člen výboru
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Baran Miroslav
Volf Josef
Svoboda Jan
Baran Ivan.
Baran Tomáš
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K 31. 12. 2008 má TJ Sokol 162 členů
Výsledky fotbalových zápasů, zařazují muže
do III. třídy. skupiny B
Ve fotbalových turnajích podzimního ročníku
2008/09, se muži umístili na 9. místě, (skupina o 14 mužstvech)
Žáci jsou po podzimních, fotbalových soutěžích na místě 7., (ve skupině je 10 družstev)
Účast mužů i žáků na pohárových utkáních,
„O český pohár a pohár OFS Mělník“
Krom sportovních aktivit členské základny TJ,
se členové oddílu podíleli na kulturních a společenských akcích v obci.
Pro děti pořádání pálení „Čarodějnic“, fotbalový turnaj..
Pro dospělé fotbalové turnaje, společenské taneční zábavy, ples sportovců
Poskytování areálu, základní škole a ženám k tělesné výchově
Propůjčení garáže TJ ﬁrmě Vons, Kralupy n/Vlt
Zahájena výstavba víceúčelového kulturního zařízení - investor TJ Sokol
Součástí TJ Sokol je sportovní rybářství na rybníku Rasovna, který je požární nádrží obce.
Funkční provoz rybníku k chovu ryb, členové zajišťují jeho údržbu, včetně násady ryb. Každým
rokem pořádají „Dětské rybářské závody“. Všech 18 soutěžících mladých rybářů, zakončilo
svůj vítězný boj na slavnostním ukončením závodů.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHLUMÍN
starosta SDH
zástupce starosty SDH
velitel jednotky SDH
velitelka SDHŽ
strojník SDH
jednatel SDH
velitel SDH
vedoucí MH
pokladní SDH

Žďárský Petr
Pokorný Václav ml.
Douša Radek
Bittnerová Bedřiška
Bláha Zdeněk
Červenka Tomáš
Charvát David
Charvátová Jana
Petržilka Tomáš

– Členská základna SDH má 59 členů, včetně družstva žen a mladých požárníků 19 mužů , 12 žen , 8 mladých požárníků ve věku 6 – 11 let , 4 mladí požárníci ve věku 11 –
15 let, 16 požárníků ve věku 15 - 18 let
– Činnost SDH úzce souvisí se základním posláním, péče o hodnoty v naší obci.
– V závěru roku došlo ke změně velitele jednotky SDH. Novým velitelem byl jmenován Douša
Radek. Zásahová jednotka, během roku zasahovala u 5 požárů a jednoho polomu stromu vyvráceného po větrné smršti.
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– Dalším zásahem byla likvidace požáru komína rodinného domku. Důvodem požáru, byl
místo chybějících komínových dvířek, otvor ucpán papírem.
– Dalším zásahem bylo ve spolupráci s HZS Neratovice, hašení požáru strniště a rákosí.
– Proveden nácvik k záchraně tonoucího na místním rybníku, vyprošťování osoby z havarovaného automobilu.
– Cvičný průzkum budovy pečovatelského domu v Obříství, s nastíněním případné evakuace
osob v případě požáru..
– Výchova mladé generace v prohlubování zájmu, stát se požárníkem
– Rozšiřování dostupné požární techniky, její údržba
– Výsledky na soutěžích jednotlivých družstev:
• SDH získal na 18. soutěžích požárních sborů 5. prvních míst
• Mladí členové od 6 – 11 let, získali ve třech soutěžích - 4. poháry, za l. - 3. místo
• 11 - 15 let, získali ve třech soutěžích - 1 pohár za 1.místo a 1 pohár za 3.místo
• 15 - 18 let získali v účasti na jedné soutěži - 4. místo
• Ženy - účast na 3 soutěžích, získali 2 poháry za 1. a 3. místo
• Muži - účast na 8 soutěžích, získali 5 pohárů, za 1. - 3. místo
– Členové prováděli údržbu budovy požární zbrojnice a jejího výcvikového prostranství
– Zabudování žebříku pro sušení požárních hadic
– Zakoupení nových požárních uniforem
– Aktivní činnost v obci: pořádání staročeských májů
– Soutěž „O pohár starosty obce“, branný závod, s účastí SDH okolních obcí
– Mikulášský karneval pro děti ve spolupráci s českým hostincem a základní školou
– Závodivé hry k ukončení školního roku
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–
–
–
–

Hasičský letní tábor mladých požárníků
Zájezd na letiště Praha-Ruzyně, prohlídka požární techniky
Rozloučení se sezonou požárního sportu
Silvestrovská taneční zábava, ples hasičů

HONEBNÍ SPOLEČENSTVO CHLUMÍN – ÚJEZDEC
předseda
Kroupa Zdeněk
místopředseda + hospodář
Zachara Petr
pokladní
Mrňavý Stanislav
Výměra honebních pozemků v r. 2008 je 862 ha
Počet členů 5 a 8 stálých hostů
V průběhu roku konány 4 hony.
Počet a druh zastřelené zvěře: 230 ks zajíců, 150 ks bažantů, 8 srnců, 2 srny, 2 srnčata,
13 lišek, 6 liščat, 2 jezevci
Pro zvěř bylo vybudováno 27 krmelců. Krmení představovalo 150q obilí, 60 balíků sena,
z 5 ha pole vypěstovány topinambury, jetel
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Brigádní činností odpracováno členy myslivosti cca 400 hodin
Vysázeno 200 ks stromků
Opakovaně prováděn úklid příkopů při silnici Chlumín – Hostín a částečného úklidu chlumínských luk. V rámci veřejné angažovanosti uspořádali myslivecký ples s bohatou tombolou.
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ZO ČSCH CHLUMÍN
K 31. 12. 2008 má organice 23 členů a 4 mladé chovatele
Předseda:
Kokoška Josef
Místopředseda
Vyšín Miloslav
Jednatel
Eisenhammer Vlastimil
Pokladní
Petržílková Kateřina
– Místní organizace chovatelů drobného, hospodářské zvířectva, prokázala dlouholetými
chovatelskými zkušenostmi, rozvoj zájmu veřejnosti, včetně mladé generace.
– Tradiční konání prodejní výstavy, ve dnech 26. - 27. 9. 2008, na níž vystavovalo své exponáty
72 chovatelů: 251 ks králíků, 72 ks drůbeže 253 holubů s expozicí exotů.
– Na výstavě bylo uděleno: za chov králíků – 17 čestných cen, chov drůbeže - 14 čestných cen
a chov holubů a exotů – 14 čestných cen. Jejich slavnostní předávání obohatilo spolu
s kulturním programem závěr úspěšné výstavy..
– Pro výstavní účely byly organizací zakoupeny nové klece pro králíky a holubi
– Krom místní výstavy, členové prezentovali své chovy na „Celostátní výstavě“ v Praze – Letňanech, s mezinárodní účastí.
– „České výstavě“ v Litoměřicích, “Středočeské výstavě“ Lysá n/L a „Okresních výstavách“
v Cítově a Kralupech n/Vlt.
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PODNIKATELSKÁ ČINNOST V OBCI
Obchod se smíšeným zbožím
Pánské a dámské kadeřnictví
Elektroinstalace
Kovoobrábění
Pěstitelská pálenice
Zemědělská činnost - Buřil Josef, Havelka Igor, Staník Jan, Hanka Petr, Semerád Petr,
Pokorný Pavel
Hlavní zemědělská výroba: chov skotu, obilniny – výnos 60q/ha, brambory – 450q/ha,
cibule – 30q/ha, špenát, mrkev, petržel

STAVEBNÍ ČINNOST V OBCI
– Rekonstrukce ulice „Dlouhý – Vokoun“
- investor obec Chlumín
– Výstavba veřejného sportoviště - investor
obec Chlumín
– Zahájena výstavba víceúčelového kulturního zařízení - investor TJ Sokol Chlumín
– Příprava projektu tlakové kanalizace
s připojením ke stávající ČOV v Obříství
– Schválení územního plánu rozvoje obce
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– Oprava budovy obecního
úřadu, výměna oken a dveří
– Zahájena stavba jednoho
rodinného domu, jeden
dům dokončen

PLÁN ROZVOJE OBCE NA ROK 2009
– Dokončení kolaudace ulice
„Dlouhý – Vokoun“
– Dokončení víceúčelového hřiště
– Zahájení stavby tlakové kanalizace
s napojením na ČOV Obříství
– Oprava fasády budovy obecního úřadu
– Výstavba víceúčelového kulturního
zařízení - TJ Sokol
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