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Vážení spoluobčané,
vítejte u  prvního čísla periodika „Křešínský 

čtvrtletník“. Těšit se můžete na  informace ze života 
obce Křešín a okolních obcí, nebudou chybět zprávy 
o  aktuálním dění na  obecním úřadě a  upozornění 
na  kalendář důležitých akcí, které můžete navštívit. 

Rádi bychom v  budoucnu také zařadili rubriku 
„Okénko do minulosti“ a „Nad dopisy občanů“. Pokud 
se ve Vašem rodinném archivu skrývá poklad v podobě 
historické fotografie či veselé historky ze života místních 
občanů, s  radostí uvítáme vaše příspěvky na  našich 
obecních stránkách.

KŘEŠÍNSKÝ MASOPUST

V  sobotu 23. února 2019 se uskutečnil již tradiční Křešínský 
masopust, v  letošním roce již 9. ročník. Slunečné počasí 

s teplotami mírně nad nulou přivítaly účastníky akce u místního 
hostince U Trojanů 33, kde byla připravena ochutnávka tradiční 
staročeské zabijačky, pro zahřátí byl připraven svařák a čaj.

V  předchozích letech tuto akci pravidelně organizoval SDH 
Křešín, v  tomto roce organizační zajištění převzala Obec Křešín. 
Masopustní průvod doprovázený živou hudbou na  harmoniku 
a bubny probudil ze zimního spánku celou obec. V tento únorový 
den bylo vše naruby, každý musel být ve střehu. Pokud Vás neokradl 
žid, zastoupila jej cikánka či prostitutka. Na  každou hospodyni 
čekal veselý taneček s  medvědem a  krásná kytička od  vodníka. 
Hospodář se těšil na medovinu od zdravotní sestřičky a společně si 

oba mohli zasadit osení v ručně vyrobené slepičce. 
Masopustní tradice, spojená s  průvodem maskovaných lidí 

byla jakýmsi klínem mezi vánocemi a  velikonocemi. Naši dávní 
předkové si na masopustní veselí velmi potrpěli. Veselil se bohatý 
i chudý, pán i slouha, mistr i tovaryš. Každý jedl masopustní šišky 
a koblížky, vesele popíjel, zpíval a tančil. 

Večerní zábava doprovázena hudební skupinou HANGAR 
BOJS dovršila masopustní hodování a  veselení. Na  trůn krále 
a královny masopustu usedla Iveta Štajnerová v masce prostitutky 
a Radek Lapáček v masce báby. 

Děkujeme všem občanům za milé přijetí a výborné ochutnávky 
všech dobrot. Firmě Zahrada Lisý s.r.o. za  sponzorský dar – 
petrklíče.

OSLAVA MDŽ

V sobotu 9.3. 2019 se uskutečnil krásný, již šestý ročník oslav 
Mezinárodního dne žen. V  místním hostinci U  Trojanů 33 

se od sedmnácté hodiny scházely ženy všech věkových kategorií, 
aby společně strávily další nezapomenutelný večer. Každým 
rokem je svátku žen v  naší obci věnována patřičná 
pozornost. Nejinak tomu bylo i letos.

Dámy přinášely domácí dobroty, 
které připravovaly do  soutěží O  nejsladší 
moučník, O nejchutnější slanou jednohubku 
a  také domácí výrobky do  soutěže Home 
made. Celkem se každá hospodyňka mohla 
zúčastnit tří soutěží o hodnotné kosmetické balíčky 
od firmy Oriflame, které věnovala jako sponzorský dar. Stoly byly 
plné zákusků, dezertů a jednohubek, každý si mohl vybrat, na čem 
si pochutná. Večer byl zahájen vystoupením nejmladších talentů. 
Děti zarecitovaly básně, zazpívaly písně a rozdaly všem přítomným 

ženám krásné květiny. Mladé hasiče vystřídali 
o něco zkušenější hudebníci v podání Václava 
Krajíčka a  Bedřicha Humla, kteří tento rok 
s  námi MDŽ oslavili již po  páté. Večerní 
program zpestřilo nejedno vystoupení. 
Vůní orientu nás omámila břišní tanečnice 
Martina z Arabiky (Mgr. Martina Vlčková). 

Třešničkou na dortu celého večera byla pravá 
romantika. Radek Lapáček a  Tomáš Sládek nám 

zatančili finální tanec z  Hříšného tance: „Baby, 
přece nebude sedět v koutě“. Klukům ještě jednou 
moc děkujeme za jejich píli a snahu pobavit nás!

Od  18:30 hod. byl program přístupný i  našim 
mužům, kteří si stejně jako my vychutnávali 
úchvatné vystoupení Radka a  Tomáše. 
V  pozdějších večerních hodinách proběhla 



charitativní dražba výrobků Home made, celkem se vydražila 
částka 3.200,- Kč, 50% z celkového výtěžku putuje do Stanice pro 
handicapované živočichy ve  Spáleném Poříčí. Děkujeme všem, 
kteří se dražby zúčastnili a finančně tak přispěli na dobrou věc.

Věříme, že si všichni zúčastnění akci užili a  v příštím roce se 
těšíme na viděnou ve stejně hojném počtu jako letos. Poděkování 
patří organizátorům akce – SDH Křešín, Obci Křešín za finanční 
příspěvek a především Vám, za Vaši účast a podporu. 

Informace z OÚ Křešín
•	 Bio odpad – ořezané větve – nejpozději do 22.4. 2019 je 

možné odvážet bio odpad – pouze větve na dětské hřiště, kde 
budou zpracovány.

•	 Veřejné zasedání – pátek 26.4. 2019 od  18.00 v  hostinci 
U  Trojanů 33 – v  rámci programu veřejného zasedání bude 
probíhat první kolo kontrol Územního plánu obce Křešín. 
V případě dotazů bude k dispozici firma Atelier M.A.A.T., s.r.o. 
– Ing.  arch. Martin Jirovský, který územní plán zpracovává. 
Prosíme občany, kteří požadovali začlenění svých pozemků 
do územního plánu, o účast a kontrolu.

•	 Obecní komunikace - během měsíce května bude probíhat 
záruční oprava asfaltových povrchů na  obecních komunikací, 
včetně soukromých vjezdů. V  případě reklamace povrchu 
asfaltu prosíme o  nahlášení nejpozději do  30.4. 2019 na  OÚ 
Křešín.

•	 Obecní komunikace vedoucí od  hostince U  Trojanů 33 
k Oslí farmě – Křešín, je využitelná pro sportovní aktivity (in-
line brusle, kolo, koloběžka atd.) Při pohybu na této komunikaci 
dbejte prosím zvýšené opatrnosti, dále prosíme tuto komunikaci 
neznečišťovat výkaly hospodářských zvířat. V  nejbližší době 
budou v daném prostoru umístěny výstražné dopravní značky.



•	 Dotace Územní plán Křešín – k 31.1. 2019 byla podána 
žádost o dotaci na Územní plán obce Křešín. Žádost je řádně 
podána, během měsíce dubna a  května bychom měli obdržet 
rozhodnutí o přidělení či zamítnutí dotace.

•	 Dotace dětské hřiště – na  rok 2019 byla MMR rovněž 
vypsána dotace na  obnovu nebo vybudování veřejných hřišť 
a  sportovišť. Podání žádosti o  dotaci vyřizoval Výbor pro 
kulturu a  sport. Během shromažďování podkladů pro podání 
žádosti byly bohužel zjištěny informace, na  základě kterých 
nebylo možné na  rok 2019 žádost podat. Dětské hřiště bylo 
vybudováno v tzv. AKCI „Z“ za minulého režimu, dlouhá léta 
sloužilo dětem i dospělým. Předchozí generaci patří velký dík 
za to, že pro obec pozemek získala a dětské hřiště vybudovala. 
Na  katastru nemovitostí bylo bohužel zjištěno, že hřiště není 
zkolaudováno a  v  půdním fondu je stále vedeno jako louka. 
V  písemnostech KÚ Příbram byla založena pouze smlouva 
z  roku 1988 o  výkupu pozemků za  účelem zřízení dětského 
hřiště, oficiální dokumenty o  kolaudaci hřiště bohužel nejsou 
k dispozici (za minulého režimu nebylo vyžadováno). Obec nyní 
musí počkat na schválení územního plánu, který hřiště začlení 
do obytné zóny. Na tomto základě bude možné požádat o nové 
stavební povolení a současně i dotaci na celkovou rekonstrukci.

•	 Smlouvy stočné – nová smlouva nahrazující stávající 
smlouvu byla schválena v prosinci 2018 na veřejném zasedání. 
Nové znění smlouvy bude rozesláno během II. Q občanům 
k podpisu. Smlouvy budou rozeslány e-mailem a rovněž budou 
k dispozici na OÚ Křešín.

•	 Ošetření obecních stromů - 
koncem roku Výbor pro životní 
prostředí uskutečnil jednání 
s  Ing.  Davidem Horákem a  jeho 
spolupracovnicí ze společnosti 
Land ART atelier s.r.o. Prohlédli 
jsme společně náves, okolí horního 
rybníka a část obce pod kozincem. 
Ing. Horák navrhl zpracovat projekt 
revitalizace obecní zeleně a  pozemků 
s  návrhem postupu prací. Ošetření zdravých 
stromů a výchovné řezy, odstranění nemocných a nevhodných 
dřevin, následně osázení vzniklých prostor dřevinami, které patří 
do  naší obce. Na  základě doporučení Ing.  Horáka a  usnesení 
Výboru pro životní prostředí se zastupitelstvo rozhodlo v měsíci 
březnu provést kácení defektních a nemocných stromů v části 
na Dražkách a odborné ošetření stromů v okolí horního rybníka, 
kde byly zároveň vysázeny nové keře. Termín byl limitován 
datem pro kácení t.j. do  31.3. daným legislativou. Děkujeme 
tímto spoluobčanům, kteří se podíleli na úklidu veřejných ploch 
po kácení a ošetření stromů. Od 15.4. bude pokračovat odborné 
ošetření zbývajících stromů v okolí kapličky a pod kozí farmou. 
Práce spojené s  kácením a  výchovné řezy vzrostlých stromů, 

provádí odborná firma složená ze zkušených arboristů. Výbor 
pro životní prostředí navrhuje ve  spolupráci se společností 
Land ART, zpracovat celkovou koncepci vzhledu obce, tak aby 
korespondovala s okolní krajinou a tvořil se jeden celek přírody, 
bydlení, příjemného prostředí pro obyvatele obce a návštěvníky.

•	 Horní rybník – dotace byla vyúčtována. Konala se závěrečná 
schůzka za  přítomnosti Odboru životního prostředí MěÚ 
Příbram, Stavebního úřadu Jince a dalších zúčastněných stran. 
V lednu proběhla reklamace stavidla, byla odstraněna závada – 
stavidlo propouštělo vodu. 

•	 Obecní osvětlení – část Křešína na Felbabce – v současné 
době je podepsána smlouva s  firmou ČEZ o  poskytování 
el. energie na budoucí osvětlení

•	 Obecní výlety - v  rámci činnosti Výboru pro kulturu 
a  sport byla vyčleněna finanční částka na  konání společných 
výletů organizovaných obcí. V  letošním roce byl v  nabídce 
1-denní výlet do ZOO Praha a prodloužený víkend na Slapech. 
Vzhledem k malému počtu přihlášených se tyto výlety nebudou 
konat.

•	 Kotlíkové dotace – předpokládané zahájení příjmu žádostí 
do 3. výzvy kotlíkových dotací bude 3.června 2019, podle zákona 
o  ochraně ovzduší nebude možné od  září 2022 provozovat 
kotle 1. a 2. emisní třídy (emisní třída je uvedena na výrobním 
štítku Vašeho kotle, pokud tam není, lze předpokládat, že se 
jedná o kotel 1.třídy).

Co podporují – zdroje tepla, které splňují požadavky 
na ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/125/ES). Požadavky musí splnit pro všechny paliva 
a všechny způsoby přikládání.

Výše podpory 
- tepelné čerpadlo – 80%, max. 120.000,- Kč
- kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – 80%, max. 

120.000,- Kč
- kotel na  biomasu (ruční dodávka paliva) – 80%, max. 

100.000,- Kč
- plynový kondenzační kotel – 75%, max. 95.000,- Kč

Na co získáte dotaci
- zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
- nová otopná soustava
- rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace 

měření

Kde a kdy žádat – na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí 
výzvy pro občany. K  dotazům veřejnosti na  kotlíkové dotace 
využijte e-mail: kotliky@sfzp.cz

V  případě většího množství zájemců o  vyřízení dotace 
je možné kontaktovat OÚ Křešín. Následně bude 
zprostředkována informační schůzka s krajským úřadem.

Společenská kronika
Kulaté jubileum oslavili: Pan Václav Abraham – 70 let

V této rubrice uveřejňujeme jména jubilantů (pokud nám k tomu dají písemný souhlas), kteří v příslušném čtvrtletí slaví své 70., 
75., 80., 85. a 90. narozeniny. Od věku 90 let jsou jména jubilantů zveřejňována každý rok, také na základě písemného souhlasu.

Naše řady opustili: Pan Josef Kadeřábek



Kalendář akcí
26.4. 2019 – Veřejné zasedání – 18.00 hod. – Hostinec U Trojanů 33
28.4. 2019 – Brigáda – příprava ohně na Čarodějnice – sraz na hřišti ve 14.00 hod.
30.4. 2019 – Pálení Čarodějnic – začátek v 19.00 hod. na hřišti, v rámci večera zajištěno občerstvení, pro děti bude připravena 

zdarma malinovka a krátké soutěžní hry
4.5. 2019 –  Okrsková soutěž v požárním sportu – začátek 9.00 – Čenkov – louka u Litavky
11.5. 2019 – Svoz nebezpečného odpadu – 15.00 – 15.20 – kontejner bude přistaven u autobusové zastávky
8.6. 2019 – Dětský den Felbabka – předběžný začátek ve 13.30 hod.
8.6. 2019 – Soutěž v požárním sportu Čenkov – Čenkovský cvoček – předběžný začátek v 9.00 hod.
8. – 9.6. 2019 – Výstava drobného zvířectva Jince – Areál chovatelů – ulice Křešínská, Jince
9.6. 2019 – Jinecká pouť
15.6. 2019 –  10. Jinecké slavnosti a 100 let založení měšťanské školy – od 13.00 hod – Sokolská zahrada, Jince
30.6. 2019  – SDH Křešín a Divadlo Járy Cimrmana pořádají divadelní představení – Vražda v salónním coupé – místo konání: 

Hala firmy M.P.M. Křešín čp. 65, konat se budou dvě představení v 16.00 a 19.00 hod., cena lístku – 300,- Kč/osoba. 
Lístky je možné objednat na e-mailu: krajcova@cymedica.cz, mobil: 606-620898, osobní odběr – Křešín čp. 68 – 
Markéta Krajčová

Upozornění - poplatky na rok 2019:
•	 do 31.3. 2019 – poplatek za svoz SKO – 600,- Kč/osoba (VS při platbě na účet 1ČP2019)
•	 do 31.3. 2019 – poplatek za psa – 50,-Kč/pes (VS při platbě na účet 4ČP2019)
•	 do 30.6. 2019 – poplatek za stočné - 1726,-Kč/osoba (VS při platbě na účet 2ČP2019)

Platba na účet - číslo účtu obce: 16520211/0100
Hotovostní úhrada - v úředních hodinách OÚ, složenkou na účet

Úřední hodiny Obecního úřadu Křešín – pondělí – 18.00 – 20.00 hod.
Úřední hodiny obecní knihovny – každý sudý čtvrtek od 19.00 – 20.00 hod. 18.4./2.5./16.5./30.5./13.6./27.6./11.7./25.7./8.8./22.8./ 
5.9./19.9./3.10./17.10./31.10./14.11./28.11./12.12./ 26.12.
Redakční rada – Markéta Krajčová a Ing. Alexandra Bínová - se těší na Vaše příspěvky.
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