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Společenská kronika
Kulaté jubileum oslavili:

paní Jana Mašková – 70 let  

  Srdečně blahopřejeme.

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.

Kalendář akcí
4.8. 2019  – Rockfest Jince – začátek ve 13.00 hod.

17.8. 2019  – Hasičské odpoledne Běštín – začátek ve 13.00 hod.

30.8. 2019  – Prázdniny končí na Křešíně – předpokládaný začátek v 16.00 hod.

31.8. 2019  – Hasičská soutěž – Děti dětem – Ohrazenice – začátek v 9.00 hod.

14.9.2019  – Svatohorská šalmaj a Běh hasičů do Svatohorských schodů - Příbram

14.9.2019  – Dětský sportovní den -  Felbabka

______________________________________________________________________________________

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 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.

KŘEŠÍNSKÝ ČTVRTLETNÍK Ročník 02/19

Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do druhé poloviny roku 2019. 

Pracovní energie školního roku postupně vyprchala 
a  všichni se těšíme na zasloužený prázdninový 

odpočinek a relax. Dětem začaly tolik vytoužené velké 
prázdniny, nám ostatním začíná DOVOLENÁ a horké 
letní dny. Pro většinu z nás, ta nejkrásnější část roku. 
Čas odpočinku a únik z reality všedních dnů. 

ČARODĚJNICE 2019

P álení čarodějnic je již velmi starý, 
dodnes živý lidový zvyk a zvláštní 

svátek. Tuto noc se lidé scházejí 
u zapálených ohňů a slaví příchod jara. 
Na ochranu před čarodějnicemi, zlými 
duchy a  démony všeobecně, byly na 
vyvýšených místech zapalovány ohně. 
Tradice pálení čarodějnic se poslední 
dubnový den konala i u nás v Křešíně. 

Pro místní děti znamená tento den 
vycpat a  vyzdobit paní Čarodějnici, 
vše se konalo u  ,,Kozí farmy‘‘ kde 
pí.  M. Černá připravila vše potřebné 
pro děti a  jejich tvoření. Královnu 
všech čarodějnic donesly děti 
průvodem vesnicí na křešínské hřiště, 
kde tatínkové upevnili čarodějnici na 
hranici.

Poté vypukl veliký rej všech 
čarodějů a  čarodějnic, kteří museli 
projet slalom na létajícím koštěti 

s  řídítky – oceněny byly všechny děti 
leteckým čarodějnickým průkazem 
platným na 1 rok. Dalším úkolem 
byla zkouška dokonalého ovládání 
těla -  kroužení kolem voodoo hole. 
Dokážou trefit míčem branku??? Každý 
zúčastněný obdržel domácího mazlíčka 
– „lízo-tarantuli“.

Obecní úřad daroval všem 
přítomným dětem limonádu zdarma 
a  zajistil odměny pro děti, které 
připravily pí. M. Černá a K. Matějková. 
Pálení čarodějnic se tradičně účastní 
již po řadu let téměř celá obec včetně 
našich chalupářů.

Počasí nám přálo pro prožití krásného 
společného večera u  ohníčku na 
opékání vuřtů, tak u varty. Občerstvení 
po celou dobu konání akce zajišťovala 
paní Milada Zemanová.

Miroslava Černá a Klára Matějková

Obecní úřad děkuje všem, kteří se již dlouhá léta podílejí na přípravě 
dřeva a na stavbě hranice. Bez jejich pomoci a obětavosti by toto první 

jarní setkání celé obce nemohlo probíhat.  DĚKUJEME :-)

FINANČNÍ DAR PRO SPORTOVCE

Obecní zastupitelé odsouhlasili na veřejném zasedání konaném 
dne 26.4. 2019 ohodnotit finančním darem občany, kteří 

úspěšně reprezentují naší obec Křešín. Rádi bychom Vám 
jednotlivě představili všechny oceněné:
1. LUKÁŠ ŠTAJNER – úspěšný chovatel drůbeže, který se 

chovatelství a  výstavám drůbeže věnuje od května 2014. Do 
ZO českého svazu chovatelů z Jinec ho přivedl p. Jiří Neuwirth. 
Postupem času do svého koníčka zapojil celou rodinu, která 
Lukáše s radostí podporuje.

 Ocenění získává za: pohár Starosty Městyse Jince 
RNDr.  Josefa Hály za zdrobnělé Holanďanky černé, 
konkrétně na slepice oceněné SUPER ELITA.

2. TOMÁŠ LAPÁČEK – mistr republiky roku 2018 a  2019 ve 
sportovní gymnastice v kategorii mladší žáci. Tomášek zdědil 
velké sportovní nadání nejen od svých rodičů, ale získal 
i  něco navíc, velkou píli a  sportovní nadšení pro jakýkoliv 
sport. Aktivně se účastní nejen všech hasičských soutěží, ale 
i výborně reprezentuje 2. ZŠ Hořovice, kde rovněž patří mezi 
výborné sportovce. Sportovní gymnastice se věnuje od září 
2017, trénuje pod vedením zkušeného trenéra Václava Štipka 
v Gymnastickém oddílu Zdice.

 Ocenění získává za: 1. místo – mistroství republiky 2018 ve 

sportovní gymnastice – mladší žáci.
3. TEREZA LAPÁČKOVÁ – od roku 2013 je členkou týmu 

mažoretek Domečku Hořovice. V roce 2018 se tým mažoretek 
poprvé v  historii přihlásil na Národní šampionát mažoretek 
a  twirlingu a děvčata sklidila úspěch – 3. (postupové) místo 
krajského klání. Tým mažoretek Domečku Hořovice se 
umístil na 9.místě mistrovství ČR Mažoretek NBTA. Kromě 
mažoretek se Tereza věnuje požárnímu sportu. 

 Ocenění získává za: 3.místo krajského finále MČR 
Mažoretek NBTA.



4. ADAM KRAJČA – od roku 2017 se aktivně věnuje sportovní 
gymnastice v Gymnastickém oddílu Zdice.  Trénuje společně 
s Tomáškem Lapáčkem pod vedením trenéra Václava Štipka. 
Adam své sportovní nadání uplatňuje při soutěžích v požárním 
sportu, na 1. ZŠ Hořovice patří mezi aktivní sportovce, které 
škola vysílá na sportovní atletické závody v  běhu a  skoku 
vysokém.

 Ocenění získává za: 3. místo – sportovní gymnastika – 
závody v Týnci nad Sázavou  – st. žáci.

5. BOHUMIL MATĚJKA – člen cyklo-teamu „DOVEDOVÉ 
KŘEŠÍN“ (v  rámci týmu celkem soutěží: Bohumil Matějka, 
Michal Matějka, Jakub Matějka, Kristýna Matějková, Miroslav 
Smetana). Pan Matějka je aktivním sportovcem celý svůj život. 
Od mládí mu učarovala vůně benzínu a  motorek. V  roce 
1981 začíná jako člen AMK Beroun svou motokrosovou 
kariéru v  Krajském přeboru. Po návratu z  vojny se v  roce 
1984, za podpory své manželky Miloslavy, vrací k aktivnímu 
závodění nejdříve na Mistroství republiky. Po dvou letech 
se dostává až na Mistroství Československé republiky – píše 
se rok 1987. Během těchto let aktivně sportoval, vychovával 
s  manželkou dva syny a  stavěl rodinný dům. Finanční 
náročnost motocyklového sportu se stále zvyšovala, začínaly 
úpravy tratí a přibývaly smrtelné nehody během závodů. To 
vše nakonec vyústilo v ukončení jeho úspěšné motocrossové 
kariéry. Z motorky postupně přesedl na horské kolo, na kterém 
ho můžete již několik let potkávat, jak projíždí Křešínem. 
Závodění na horských kolech se společně s teamem „Dovedů“ 
věnuje od roku 2016 a odjíždí cca 10 závodů ročně. V rámci 
své skupiny se pravidelně umisťuje na stupních vítězů, soupeří 
např. s B. Brhelem – 9 násobným mistrem republiky v ploché 
dráze a mistrem světa. Ocenění získává za: 1.místo - maraton 
horských kol - Karlovarský AM bike maraton České  
Spořitelny.

6. KRISTÝNA MATĚJKOVÁ – členka cyklo-teamu 
„DOVEDOVÉ KŘEŠÍN“, aktivní sportovkyně, studentka 
Vysoké školy ekonomické v Praze. Kristýna se aktivně věnuje 
závodům na horských kolech od roku 2016. Ve své kategorii 
dojíždí ve špičce závodu a pravidelně se umisťuje na stupních 
vítězů. Úspěšně soupeří se závodní špičkou v  horských 
kolech jako je např. T. Sázková – jun. mistryně světa v Cross 
Country Horská kola a E. Ungermanovou – reprezentantkou 
C.C. horských kol. Ocenění získává za: 1. místo – maraton 
horských kol – Kramolínský vrchovzdol.

7. SDH KŘEŠÍN – družstvo ženy - MARKÉTA KRAJČOVÁ 
a  PAVLA ŠLAJCHRTOVÁ – obě jsou aktivní sportovkyně, 
každá maminka 3 dětí a členka SDH Křešín. Ocenění získávají 
za hasičský závod – Běh hasičů do Svatohorských schodů – 
fyzicky extrémně náročný závod, který se běží v  tzv. „plné 
polní“ - PPS, zásahová helma, zásahová obuv, celková délka 
trati – 560 m,  289 schodů a  převýšení trati 80 m.  Dvojice 
společně tento závod běžela celkem 3x -  v roce 2014 –  získávají 

1.místo, rok 2016 – 1.místo a v roce 2018 – 2.místo. Holky do 
dnešního dne drží traťový rekord v ženské kategorii – rok 2014 
– 1. místo s časem 5:09 min. Ocenění získávají za: 2.místo – 
Běh hasičů do Svatohorských schodů 2018 – kategorie ženy.

8. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KŘEŠÍN – družstvo dětí 
– nejdéle fungující spolek v obci Křešín, založen v roce 1906. 
Napříč generacemi hasiči chránili životy, majetek a zajišťovali 
kulturní a společenský život v obci. Každé generaci se podařilo 
vychovat své nástupce a díky tomu jsou hasiči v Křešíně aktivní 
až do dnešních dní. Dětské družstvo závodí od roku 2014 a již 
celých 5 let jsme na ně právem pyšní. Ocenění získávají za:  
1. místo – Okrsková soutěž 2018 - Ohrazenice.

Obecní zastupitelstvo všem sportovcům srdečně gratuluje 
k získaným úspěchům. Přejeme jmenovaným, ale i všem, kteří se 
aktivně věnují svým koníčkům a zálibám, mnoho sil, vytrvalosti 
a štěstí na další cestě za úspěchem.

STŘELECKÉ ZÁVODY

Prvního června se na střelnici v Rejkovicích 
uskutečnily střelecké závody z  brokové 

zbraně na asfaltové holuby. Organizátorem 
celé akce byl Myslivecký spolek Jince. Z obce 
Křešín se soutěže účastnili 4 myslivci, kteří 
se umístili: 1.místo – MVDr.  Aleš Krajča, 
2.místo – Vlastimil Štajner, 3.místo – Miroslav 
Smetana. Akce se rovněž účastnil nový člen 
sdružení Lukáš Štajner. Akce měla vysokou 
úroveň a pro všechny zúčastněné byla velkým 
zážitkem.

Informace z OÚ Křešín

• Bio odpad - ořezané větve na hřišti budou zlikvidovány na podzim letošního roku. Objednaný štěpkovač z VLS ČR byl příliš dlouhý 
a na hřiště se nedokázal vytočit.

• Dotace -  sad „Višňovka“ – proběhlo první jednání ohledně možnosti získání dotace na revitalizaci současného sadu. Podklady 
budou zhodnoceny, zastupitelstvo obdrží možnosti dalšího řešení.

• Dotace Územní plán Křešín – k 31.1. 2019  byla podána žádost o dotaci na Územní plán obce Křešín. Žádost je řádně podána, 
rozhodnutí o  přidělení není dosud známo. Z  Krajského úřadu Středočeského kraje je přislíbena dotace na územní plán ve výši 
270.000,- Kč.

• Dětské hřiště – v současné době probíhá mýcení zadní části hřiště, které bychom rádi částečně zrenovovali do původní podoby. 
Jakmile bude možné žádat o dotaci, bude hřiště zrekonstruováno.

• Průjezdní propustky do CHKO Brdy (VLS ČR) – OÚ získal dvě průjezdní propustky bez zastavení ve směru průjezdu: Křešín-
Obecnice a zpět, Křešín-Neřežín a zpět. Propustky mohou být zapůjčeny pouze občanům trvale hlášeným v obci Křešín na dobu  
24 hodin. Zapůjčení propustky pouze po předchozí telefonické domluvě v čase 16.00 – 18.00 hod.

 Kontakt: M. Krajčová – mobil: +420 606 620 898
• Zábor veřejného prostranství – dne 30.8. 2019 bude omezen průjezd návsí z důvodu konání akce Prázdniny končí na Křešíně 

v době od 16.00 do 01.00 hod. Prosíme o shovívavost se vzniklou dopravní situací.
• Smlouvy stočné –  v červnu byly odeslány nové smlouvy na stočné, prosíme všechny občany o dodání podepsaných smluv (2x kopie)
• Obecní zeleň -  údržbu veřejných zelených ploch zajišťuje obec prostřednictvím brigádníků z řad občanů Křešína. Tato činnost se 

soustředí na velké zelené plochy na obecních pozemcích. Frekvence údržby se přizpůsobuje klimatickým podmínkám, zejména 
suchu, aby nevznikaly vysušené plochy. Chceme touto cestou požádat majitele nemovitostí podél cest a silnic, zda by byli ochotni 
pečovat o přilehlé zelené plochy mezi plotem a komunikací. 

 OÚ Křešín děkuje všem občanům, kteří udržují obecní pozemky podél svých nemovitostí. Děkujeme za Vaši pomoc a obětavost.
• Obecní osvětlení – část Křešína na Felbabce – v současné době je podepsána žádost o souhlas s projektem stavby a následnou 

realizací přípojného bodu s firmou Energon Dobříš. 
• Divadelní představení, muzikál - v rámci činnosti Výboru pro kulturu a sport je vyčleněna finanční částka na konání společných 

výletů organizovaných obcí. V případě zájmu o zájezd na divadelní představení či muzikál, prosím kontaktujte OÚ nejpozději do 
30.8. 2019.

• POZOR – nebezpečí vzniku požárů – z  důvodu dlouho trvajícího sucha prosíme všechny občany o  zvýšenou opatrnost při 
manipulaci s otevřeným ohněm.

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ 1.1. - 30.6. 2019

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Název Zaokrouhleno na 
tis. Kč Název Zaokrouhleno na 

tis. Kč

Daňové příjmy (příjmy od finančního úřadu, 
správní poplatky, příjmy ze stáního rozpočtu 1 167 000,00 Kč Pozemní komunikace – silnice: údržba, opravy, služby 20 000,00 Kč

Příjmy z poskytování služeb – platby za silnice 7 000,00 Kč Dopravní obslužnost – příspěvek na autobus 17 000,00 Kč

Příjmy z poskytování služeb – platby za stočné 205 000,00 Kč Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – mzdy, 
opravy, údržba, rozbory 31 000,00 Kč

Příjmy z poskytování služeb – ostat. záležitosti 
kultury – vstupné masopust 3 000,00 Kč Činnost knihovnická – mzdové náklady 2 000,00 Kč

Přijaté nekapitálové příjmy – zneškodnění 
komunálního odpadu 4 000,00 Kč Ostatní záležitosti kultury – mzdy, pohoštění, dary 21 000,00 Kč

Příjmy z podílu na zisku a dividend 14 000,00 Kč Veřejné osvětlení 23 000,00 Kč

Příjmy z prodeje akcií 266 000,00 Kč Územní plánovaní – nákup nehmotného majetku – ÚP 71 000,00 Kč

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 7 000,00 Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů 44 000,00 Kč

Využívání a zneškodnění komunálního odpadu 20 000,00 Kč

Péče o vzhled obce a veřejná zeleň – mzdy, služby 77 000,00 Kč

Zastupitelstvo obce – mzdové náklady 344 000,00 Kč

Volby do evropského parlamentu – mzdy, materiál, 
pohoštění 11 000,00 Kč

Činnost místní správy – režie kancelář, elektřina, 
cestovné,pohoštění,  právní a účetní služby, poradenství 115 000,00 Kč

Výdaje z finančních operací – bankovní služby 4 000,00 Kč

PŘÍJMY CELKEM 1 666 000,00 Kč VÝDAJE CELKEM 807 000,00 Kč



NOVÁ NADĚJE SPORTOVNÍHO AEROBICU

ZOE KOSTKOVÁ (vnučka od manželů Bártových) se věnuje 
aerobicu od svých 4 let v klubu Oxygen Příbram, který patří 

do TOP 10 klubů v  celé ČR. Dva roky absolvovala přípravu 
na stepaerobic, poté byla jako jedna z  nejlepších vybrána do 
sportovního týmu. Děvčata společně trénují 4x týdne 2 hod. 
a  přibližně 2 měsíce vypilovávají celou sestavu do dokonalosti. 
Následně se účastní závodů po celé ČR. V  soutěžní skupině 
většinou soupeří se šesti týmy, přičemž jeden z týmů má za sebou 
start ve světové soutěži. Letošní rok je pro celý tým velmi úspěšný 
a děvčata sklízejí jeden úspěch za druhým. Zoince moc gratulujeme 
a přejeme spoustu dalších sportovních úspěchů.

(umístilo se na 4. místě ze 6  mužstev).
Občané z Křešína, kteří byli registrováni v TJ Felbabka a aktivně 

hráli fotbal jsou: František Moutelík st., František Moutelík ml., 
Bedřich Lisý, Ladislav Sazma, Josef Plecitý, Stanislav Plecitý, 
Miroslav Vaněk, František Dušek, Jan Plecitý, Jaroslav Fryš, Václav 
Abraham, Miloš Lapáček, Radek Lapáček. 

Tento článek je zpracován z dochovaných kronik a vzpomínek 
občanů. 

Veliké poděkování patří panu Jaroslavu Fryšovi a  manželům 
Plecitým, kteří se podíleli na přípravě tohoto článku.

Za kroniku obce Křešín Klára Matějková

Přehled ligové účasti LH, dle   
dochovaných zápisů z kroniky:

• 1940-1941 - 1. mistrovská sezóna v Podbrdské hokejové  
 župě 1. místo a postup

• 1942-1943 - 1. místo v I. třídě a postup do divize
• 1946-1947 - vítěz Západočeské divize a kvalifikace do ligy
• 1949-1950 - boj o ligu - postupují Č. Budějovice
• 1961-1962 - 1. místo přeborník okresu 
• 1965-1967 - vítězí v I.A třídě a postup do Oblast. přeboru
• 1975-1976 - Krajský přebor
• 1979-1980 - sestup z kraje, přeborník okresu Beroun
• 2000-2001 - přeborník okresu, postup do kraje
• 2002-2003 - vítěz Krajské soutěže a postup do Krajské  

 hokejové ligy mužů

• 2003-2006 - Hokejová liga mužů - 4. nejvyšší soutěž v ČR  
 - účastníci region. turnaje
• 2004-2006 - 1. místo -  B mužstvo a přeborník okresu

Výsledky závodů rok 2019:

1. místo – 8.-9.6. 2019 Praha – velké republikové finále

FISAF:
1. místo - 4.-5.5. 2019 Otrokovice
3. místo - 18.-19.5. 2019 Louny

Žij pohybem:
1. místo - 6.4.2019 Praha
2. místo - 11.5. 2019 Praha

Dolní řada – zleva sedící: Smetana Ant., Cvárovský Ant., Kadeřábek Jiří, 
Moutelík Fr. ml., Horní řada – stojící zleva: Sazma Lad., Čepelák Karel, 

Plecitý Josef, Dlouhý Boh., Mareš Lad., Lisý Bedřich, Chaloupka Karel.

60 léta – vedoucí mužstva – Čepelák Ant. St.
1.řada zleva stojící: Plecitý Josef, Čepelák Karel, Dlouhý Boh., Vlach Josef 

– brankář, Nový L., Sazma L.. 2.řada zleva stojící: Vysloužil St., Hampl V., 
Čepelák Ant., Vaněk Mir., Matějka Jan, Čepelák Josef, Červený Václav, Šácha L.

SPOLKOVÁ ČINNOST – OBEC KŘEŠÍN
Rádi bychom Vás informovali o uplynulých a současných činnostech dobrovolných a zájmových organizací v naší obci.

Režie a kulisy – Jana Patáková Zleva stojící: Gabriel Kovács, Radek Lapáček, Jan Čermák, Jana Patáková, Miroslav Paták, Michal Stárek, Igor Šlajchrt, dolní 
řada – zleva: Pavla Šlajchrtová a Nikolaos Natanailidis

V neděli 30.6. 2019 za extrémně vysokých teplot odehráli herci divadla Járy Cimrmana hru – VRAŽDA v SALÓNNÍM COUPÉ. 
Obě představení byla plně obsazena a Cimrmani opět dokázali, že jejich hry opravdu stojí za shlédnutí. Pánové jsou nejen výborní 

herci a příjemní lidé ale i v jejich vyšším věku se stále udržují v dobré kondici a jiskří humorem. Za nás všechny děkuji za krásné nedělní 
odpoledne a nezapomenutelný kulturní zážitek. SDH Křešín

CO NOVÉHO U HASIČŮ?

Největší pozornost na sebe upoutal poslední červnový 
víkend, během kterého se konala v  obou dnech 

divadelní představení a sobotní zábava, organizovaná Sborem 
dobrovolných hasičů v Křešíně.

V  sobotu 29.6. 2019 zahráli v  podvečerních hodinách 
křešínští ochotníci (Sdružení Dobrovolných Herců Křešín)  
hru od Jiřího Trnky – ZAHRADA. Představení mělo velký 
úspěch u  malých i  velkých diváků. Velký dík patří všem 
hercům a  režii. Už nyní se všichni těšíme na další úžasné 
představení.



Ochotníci mají v  Křešíně dlouholetou tradici. Divadlo 
se hrálo jak v  místním hostinci – U  Trojanů 33, tak 

na volném prostranství před usedlostí u Hrkalů čp. 1 (nyní 
u Vávrů). Přiložené foto je přibližně z roku 1943, kdy místní 
děti hrály hru DVANÁCT MĚSÍČKŮ (každé dítě svým 
oblekem symbolizuje jeden měsíc v roce).

Okrsková soutěž 4.5. 2019 - Čenkov

Velké poděkování patří všem, kteří pomohli s organizací celého víkendu. Díky Vaší pomoci a obětavosti bylo možné akci uskutečnit. 
Firmě M.P.M. spol. s r.o. za poskytnutí prostor pro konání akce, hudební skupině Skromný Leon za profesionální hudební vystoupení, 
hostinci U Trojanů 33 za zajištění občerstvení během obou dnů a Vám všem za to, že jste tuto akci navštívili.

HASIČSKÉ AKCE A VÝSLEDKY ZÁVODŮ – duben–červen/2019
4.5. 2019 – Okrsková soutěž 7. okrsku v Čenkově
Výsledky:
Požární útok:        Štafetový běh na 100 m překážek:
MUŽI –  2. místo       MUŽI – 3.místo – Jan Čermák ml.
ŽENY –  1. místo       ŽENY – 1. místo – Markéta Krajčová
DĚTI –  přípravka – 1. místo       2. místo – Pavla Šlajchrtová
    starší žáci – 3. místo 
    mladší žáci – 1. místo

11.5. 2019 – Závod požárnické všestrannosti – Ohrazenice (závod určený pouze pro dětská družstva)
DĚTI Křešín – 3. místo

18.5. 2019 – Brigáda 7. okrsku na úklid v lese
- brigády se účastnily děti z SDH: Křešín, Ohrazenice, Jince a Čenkov. Finanční výtěžek je vložen do okrskové kasy a peníze se  
využívají na společné výlety v rámci 7. okrsku.

1.- 2. 6. 2019 – Výlet pro děti s přespáním pod širákem
- výlet pro hasičské děti ze 7. okrsku (Jince, Ohrazenice, Křešín, Čenkov)

8.6. 2019 – Požární soutěž - O Čenkovský cvoček – Čenkov
ŽENY – 1.místo
DĚTI  – přípravka  – 1.místo
DĚTI  – ml. žáci  – 2.místo
DĚTI  – st. žáci  – 3.místo

15.6. 2019 – Požární soutěž – Memoriál zasloužilých hasičů Radouš
ŹENY – 5.místo

Dolní řada – zleva stojící: Ema Hrkalová (Zdice), Marta 
Havlicová, Milena Hrkalová, Libuše Králová, Zdeňka Endrštová, 

Zdeňka Hošková, Milka Dlouhá. Horní řada zleva: Marta 
Hostošová, Jaroslav Plecitý, Jiří Nachtman, Jan Havlice, Ruda Král.

PŘÍRODNÍ ZAHRADA PANÍ ČERMÁKOVÉ

Zahrada paní Soni Čermákové – Křešín čp. 25, získala ocenění 
s certifikátem PŘÍRODNÍ ZAHRADA, osázení je provedeno 

místně příslušnými rostlinami a  udržováno v  souladu s  životem 
přírody. Zahrada může být inspirací pro ostatní obyvatele Křešína. 
Srdečně blahopřejeme k získání tohoto ocenění a přejeme dobrou 
úrodu a pokud možno dostatek tolik chybějící vláhy.

 

MOTO ASI JINEJ GANG

V  rámci obecního dění vznikla další společná aktivita – ASI 
JINEJ GANG. Cílem jsou společné projížďky po zajímavých 

místech v blízkém či širším okolí, spojené s poznáním krás Čech, 
třeba i s návštěvou pěkné restaurace s vyhlášenou kuchyní.

Zakladatelé moto gangu: Jan Čermák ml, Michal Stárek a Aleš 
Krajča. 

K  dnešnímu datu gang eviduje celkem 10 členů. Pokud máte 
zájem se připojit, přivítáme kohokoliv, na typu stroje ani na síle 
nezáleží.

Kontakt: Jan Čermák ml., e-mail: hanyn@seznam.cz, 
tel: +420 606 090 852 

HOKEJOVÉ A FOTBALOVÉ ÚSPĚCHY LET MINULÝCH

Pojďme si připomenout a  zavzpomínat na úspěchy našich 
dědečků a pradědečků.

Nejbližší TJ  Sokol se v okolí Křešína nacházel v obci Felbabka. 
První počátky ,,Kanadského hokeje‘‘ se datují již od roku 1937. Jak 
asi vypadala hokejová výstroj v  tomto roce si dokáže představit 
jen málokdo. Brankářské betony podomácku zhotovil pan Josef 
Čepelák (z Felbabky) ze starého plátna – juty a sena, chrániče či 
brankářskou zástěru nahrazoval domácí polštář, který bylo nutné 
vždy pěkně vycpat. Hokejové rukavice nahrazovaly domácí palčáky. 
O výrobu hokejových branek, které v této době také neexistovaly, se 
opět postaral pan Čepelák. 
Branky vyrobil z dřevěných 
trámků doma ve sklepě, 
bohužel se nevešly do futer 
a bylo nutné je rozebírat.

Nejbližší kluziště bylo 
zhotoveno v  Rejkovicích 
v  sezóně 1941-1942. 
Doprava byla složitá, 
docházelo se pěšky nebo 
vlakem, každý hráč si 
musel vše sám platit. 
Přesto se felbabské mládí 
umělo se vším vypořádat 
a  tento kolektiv se stal 
průkopníkem kanadského 
hokeje na Podbrdsku.  
SK Felbabka byla velice 
úspěšné družstvo. Jednou 
z nejúspěšnějších sezón ledního hokeje na Felbabce je osmá sezóna 
v  letech 1946-47, kdy bylo mužstvo zařazeno do západočeské 
divize odd. B, SK Felbabka vítězí ve skupině a  kvalifikuje se do 

I. ligy. V  letech 1950-51 začíná výstavba řady zimních stadionů, 
např. Plzeň, Kladno. Tím dochází ke zkvalitnění hry jednotlivých 
družstev, vesnické kluby nemají možnost v této konkurenci obstát. 
V  sezóně 1954-55 vyvrcholila krize (slučování Sokolů, přestupní 
řád hráčů, odchody hráčů na vojnu) a  mužstvo sestoupilo do 
Krajské soutěže. Po velikém úsilí se v prosinci roku 1961 poprvé 
bruslilo na felbabském kluzišti, po 22  letech ledního hokeje na 
Felbabce.

Z křešínských obyvatel byli v mužstvu Felbabka:  Josef  Plecitý, 
Ladislav Sazma, Bedřich Lisý, Miroslav Vaněk. Za pomoci těchto 

našich sil z  Křešína bylo 
mužstvo v  sezóně 1965-
1966 zařazeno do krajského 
mistrovství, a to I.A třídy. 

Dále se z  Křešína aktivně 
věnovali hokeji: Stanislav 
Plecitý, Karel Krubner, 
Bohumil Matějka a  také 
Jaroslav Fryš, který byl 
trenérem mužstva od roku 
1988. 

Píše se datum 1.ledna 
1966 a  vychází první číslo 
časopisu -  I. ročník vzorné 
tělovýchovné jednoty Sokol 
ve Felbabce. Zprávy ze 
sportovních zdrojů uvádějí 
informaci o  oddílu kopané, 

který měl v  mistrovských soutěžích I.mužstvo - zařazeno do 
okresní soutěže III. třídy (umístilo se na 3. místě z  11 mužstev) 
a  dorostenecké mužstvo - zařazeno do Okresního přeboru 

Společné foto zakládajících členů


