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Vážení spoluobčané,
společně vstupujeme do nového roku 2020, 

kterému podle čínské astrologie bude vládnout 
znamení kovové Krysy. Čeká nás rok, který se 
ponese ve znamení nových příležitostí, bude 
protkán změnami a doslova nezůstane kámen na 
kameni. Štěstí ale bude přát jen činorodým a aktivním jedincům, 
pasivita v roce 2020 rozhodně nebude v kurzu.

Rok 2019 doslova proběhl cílem a my všichni netrpělivě čekáme, 
jak úspěšný je náš výsledek. V krátkém shrnutí si připomeňme, co 
se nám v roce 2019 podařilo uskutečnit a na druhé straně to, co 
stále čeká na dokončení.

 PODAŘILO SE:
- odborný prořez vzrostlých stromů na návsi, kolem horního 

rybníka a vykácení stromů směrem Na Dražka. Již po prvním 
vegetačním období je vidět, jak stromy přirozeně obnovily 
koruny a pročistily se od suchých větví

- realizace pravidelné údržby obecních pozemků – pravidelné 
sečení trávy, prořez a obnova obecních cest

- oprava autobusové čekárny – proběhla rekonstrukce střechy, 
oprava a nátěr podlahy, podhledů, soklu, oken a zárubní, 
venkovní cihly byly natřeny, aby se sjednotila barva fasády

- nové lavičky – po obci a na blízká výletní místa byly umístěny 
nové lavičky

- začala částečná rekonstrukce dětského hřiště – do konce roku 
se podařilo vyčistit původní hřiště od  náletů dřevin, byla 
odstraněna vrchní část zeminy, která byla nahrazena pískem. 
Na jaře bude písek zhutněn a bude provedeno oplocení horní 
části hřiště

- územní plán – během celého roku probíhala jednání směřující 
k vypracování územního plánu obce, na který  je získána dotace 
z Krajského úřadu Středočeského kraje ve výši 270.000,- Kč

- uskutečnilo se vydávání prvního ročníku periodika Křešínský 
čtvrtletník 

- pořádání kulturních akcí – Masopust, Oslava MDŽ, Čarodějnice, 
Prázdniny končí na Křešíně, Dětské dílničky a lampiónový 
průvod, Adventní tvoření pro ženy, Advent a Mikulášská 
nadílka, Půlnoční setkání u kapličky

- podpořit sport a zájmovou činnost pro občany s  trvalým 
bydlištěm či spolky registrované v obci

- zajistit průjezdní propustky pro občany Křešína do CHKO Brdy 
(VLS ČR)

- zahájit jednání ohledně rekonstrukce a modernizace budovy 
Obecního úřadu Křešín

- sociální program – slevy pro děti a seniory z poplatku na TKO

OÚ Křešín děkuje všem občanům, kteří se v roce 2019 zapojili 
do činnosti pro obec, tato aktivita je velmi potřebná a moc si ji 
vážíme.

 NEPODAŘILO SE:
- spustit nové webové stránky obce Křešín – aktivace proběhne 

do 31.3. 2020
- zajistit veřejné osvětlení v části Křešína na Felbabce – dokončení 

se nezdařilo z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů
- renovace vývěsní desky u autobusové čekárny
- vybudování nového místa pro umístění kontejnerů na bio odpad 

a kontejnerů na tříděný odpad – projekt se nezdařil realizovat 
z  důvodu neodsouhlasení záměru majitelem sousedního 
pozemku, realizace proběhne v roce 2020

Život v naší  obci byl v  roce 2019 opravdu „pestrý“. Na jedné 
straně pozitiva a veřejný zájem, na druhé straně různá anonymní 
udání, nepodložené stížnosti a neprokázaná trestní oznámení na 
naše spoluobčany. 

Starosta obce se k dané věci vyjádřil na veřejném zasedání slovy: 
„Toto jednání považuji za praktiky StB a totalitního režimu.“

Napjatá atmosféra strachu a nejistoty vedla k narušení 
mezilidských a sousedských vztahů. Vaří se zde nenávist a zášť, 
když chybí záminka, není nic jednoduššího nežli si ji vymyslet. 

I toto je skutečnost, která nás potkala v uplynulém roce a neměla 
by zůstat skrytá pod pokličkou. To, že se někdo schovává za 
anonymní udání svědčí o tom, že je buď zbabělý či nečestný, anebo 
má strach svůj názor či problém, vyjádřit veřejně. Nepodporujme 
šíření „drbů“ a neověřených lživých informací, zkusme se nejdříve 
zamyslet nad tím, zda to, co šíříme dál je pravda nebo lež a společně 
vyřešme problémy jako čestní a slušní lidé. 

Závěrem dovolte, abych vám všem popřála do nového roku 
především zdraví, štěstí, lásku, dobré rodinné zázemí a plno 
přátel, s kterými Vám bude dobře. Buďme více pokorní, vděční a 
dobrosrdeční.

Za zastupitelstvo obce – Markéta Krajčová

Advent a Mikulášská nadílka

Samotné slovo advent znamená „příchod“- příchod vánočních 
svátků, které jsme zahájily i u nás na návsi. V  odpoledních 

hodinách děti tvořily ozdoby na vánoční stromeček. Vánoční 
atmosféru a radost z přicházejícího adventu nám přinesla hudební 
skupina MACECHY A JEJICH PŘÁTELÉ. Při znění vánočních 
písní a koled proběhla dobročinná sbírka pro nadaci DOBRÝ 
ANDĚL, ve které bylo vybráno 6 123 Kč a 1 EUR. DĚKUJEME 
VŠEM PŘISPÍVAJÍCÍM!!!

 Nejstarší občanka Křešína paní Zdeňka Endrštová rozsvítila 
adventní světýlko, které si mohly naše děti odnést ve vlastních 
lucerničkách. Po zaznění koledy: ,,Rolničky, rolničky‘‘ pod 
vedením Terezy Lapáčkové a Zuzany Vojtíškové si přítomné děti 
rozsvítily Vánoční strom u rybníka i v kapličce. 

Z Čertovy kazatelny poblíž plešiveckého vrchu se nám do místní Mikulášská nadílka – peklo v hasičské zbrojnici



hasičské zbrojnice za velikého rámusu, křiku a pekelného ohně 
uchýlil sám Lucifer se svými pobočníky. Pekelným ohněm bylo 
otevřeno peklo, očarované kostky a karty odhalily každého hříšníka 
či očistily dobrou duši, až poté se děti dostaly k nebeskému okénku, 
kde je Mikuláš s andělem za krásnou básničku odměnil.

Obecní úřad zajistil prostřednictvím paní Milady Zemanové 

domácí punč, svařené víno a menší občerstvení zdarma pro 
všechny přítomné.

Děkujeme všem dětem, které již třetím rokem vyrábějí 
ozdoby na stromeček do místní kapličky, sponzorům a každému 
kdo přiložil ruku k dílu s přípravou této akce.

Miroslava Černá a Klára Matějková

Adventní tvoření pro ženy

V  sobotu 16.11.2019, čtrnáct dní před začátkem 
adventu, si mohla děvčata všech věkových kategorií, 

místní i přespolní, umotat svůj vlastní adventní věneček. 
Krásným tvořivým odpolednem nás provázela floristka Jitka 
Hubingerová s dcerou Eliškou Hubingerovou. Dámy dovezly 
do křešínského hostince spoustu větviček, věnečků, nůžek, 
drátků, kouliček, mašlí, ozdobiček, no zkrátka všechny možné 
přízdoby. Vybírat bylo opravdu těžké. Jedno hezčí než druhé. 
Odborně všem dámám radily, pomáhaly a předávaly své 
zkušenosti. Věnečky nabývaly na profesionalitě. Hostincem 
se rozléhala vůně skořice, vanilky a jablek. Koledy, které 
nám hrály, přidávaly na atmosféře. Tvořivá dílna pro dospělé 
se konala poprvé. Zúčastnilo se přes 20 žen. Dovolte mi 
poděkovat obci Křešín, která každé zúčastněné přispěla 
200 Kč na její tvorbu. Velké poděkování také M. Fajrajzlovi 
za poskytnutí prostor. Je třeba si uvědomit, že bez našeho 
hostince bychom tyto kulturní akce neměli kde pořádat. 
Jsme moc rádi, že tato akce měla tak velký úspěch. Na jaro pro 
vás připravujeme opět tvořivou dílnu na téma jarní truhlíky 
do oken. Kdo půjde s námi?

Ing. Alexandra Bínová

Půlnoční setkání u kapličky

Již řadu let připravuje místní hostinský pan Michal 
Fajrajzl štědrovečerní setkání občanů u místní kapličky. 

Při poslechu koled můžete ochutnat teplý svařák a popřát 
krásné svátky svým známým a sousedům. V posledních 
dvou letech probíhá akce za přispění OÚ Křešín, v letech 
předchozích na vlastní náklady pana Fajrajzla. Hostinec 
U Trojanů 33 je jediná nemovitost v  obci, která má 

dostatečnou kapacitu k  pořádání veřejných zasedání a 
kulturně-společenských akcí různého druhu. Manželům 
Fajrajzlovým patří velké díky za to, že hostinec 
provozují a zdarma zapůjčují ke konání veřejných akcí, 
bez kterých by kulturní život v obci nemohl celoročně 
probíhat.

Markéta Krajčová

Adventní tvoření zaujalo všechny generace.

Informace z OÚ Křešín
•	 Slevy TKO 2020 – v roce 2020 si mohou stejně jako v loňském 

roce zažádat děti a důchodci o slevu z poplatku za TKO. Děti 
do  18 let – sleva 50%, starobní a  invalidní důchodci (nutné 
doložit kopii průkazky) – sleva 30%, formulář s žádostí o slevu 
přikládáme v příloze čtvrtletníku. Podepsané žádosti o slevy je 
nutno dodat na OÚ nejpozději do 31.3. 2020.

•	 Schodkový (deficitní) rozpočet na  rok 2020 – obecní 
zastupitelstvo na rok 2020 schválilo schodkový rozpočet - tzn. 
že v roce 2020 budou rozpočtové výdaje vyšší nežli rozpočtové 
příjmy. Obec se tímto krokem rozhodně nebude zadlužovat. 
V roce 2019 se nám podařilo ušetřit finanční prostředky, které 
tímto můžeme proinvestovat v roce 2020. 

•	 Sběr použitého jedlého oleje – do  sběrného místa 
odpadů u čekárny byla umístěna sběrná nádoba na jedlý 
olej a tuk. Tento odpad musí být do nádoby vhazován 
pouze v  uzavíratelných plastových (PET) lahvích. 
Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete 
životní prostředí i životnost naší kořenové čističky.

•	 Podpora sportovní a zájmové činnosti na rok 2020 – obecní 
zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne 30.12. 2019 
tyto podpory: 

Spolky:

o Cyklo team – Dovedové Křešín – 10.000,- Kč 

o SDH Křešín – 10.000,- Kč 

Jednotlivci:
Tomáš Lapáček – 3.000,- Kč
Tereza Lapáčková – 1.500,- Kč
Jan Krajča  – 1.500,- Kč
Adam Krajča – 1.500,- Kč
Vladimír Valtr – 1.500,- Kč
Lukáš Štajner – 1.500,- Kč



Spolková činnost – SDH Křešín

Dětské dílničky a lampiónový průvod

Dne 2.11. 2019 se konalo v  místním hostinci U  Trojanů 
33 setkání dětí u  již tradičního podzimního tvoření. 

Během odpoledne se nám podařilo vyrobit spoustu krásných 
ozdobiček na vánoční stromeček do kapličky. Dětská fantazie 
a dovednost byla neuvěřitelná. Každý z účastníků si odnášel 
ručně ušitého sněhuláka nebo vánoční vločku, kterou si doma 

mohl zavěsit na svůj vánoční stromeček. Společné odpoledne 
bylo zakončeno lampiónovým průvodem a  pátráním 
po  ukrytém pokladu. Malou odměnu a  tvořivého ducha si 
odnášel každý malý i velký účastník. Děkujeme OÚ Křešín 
za finanční podporu a Lukáši Štajnerovi za odborný výklad 
na téma myslivosti.

Ples upírů

Dne 7.12. 2019 se konal v místním hostinci U Trojanů 33 již 
6. ročník upířího plesu. Adventní přípravy vrcholí a ples proto 

bývá pro všechny z nás malé vytrhnutí z vánočního stresu a shonu. 
Během večera nechybělo zahajovací předtančení, v podání upírů 
z SDH Křešín, kteří nám zatančili 3 tance - waltz, tango a quickstep. 
K tanci a poslechu hrála skupina HANGAR BOJS. Součástí večera 

byla bohatá tombola, kdo vydržel o chvilku déle, mohl shlédnout 
půlnoční překvapení z  filmu Pomáda. SDH Křešín děkuje všem 
organizátorům za obětavost a výdrž. Doufáme, že tato akce pro Vás 
bude zajímavá i v příštích letech.

Za SDH Křešín - Markéta Krajčová

Dětské dílničky 2.11. 2019

Upíři z SDH Křešín

Kronika – rozvoj naší obce

Měsíc s měsícem se sešel a je tu poslední vydání ,,Křešínského 
čtvrtletníku‘‘ v letošním roce. Zároveň s ním i pokračování 

mého článku s výčtem prací vykonaných v letech minulých.
Rok 1989 - dokončena přestavba prodejny z  rod. domu č. 55 

na obchod Jednoty, po cca roce brigád místních občanů byl obchod 

zkolaudován a  slavnostně otevřen starostou obce panem Karlem 
Neumannem. 

V roce 1990 proběhla místními občany v rámci brigád úprava 
terénu kolem prodejny Jednoty.

Roku 1991 bylo po  mnoha letech v  naší obci otevřeno 
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Kalendář akcí
22.2. 2020 – Masopust – zahájení ve 13.00 hod. u Obecního úřadu v Křešíně
7.3. 2020 – Oslava MDŽ – Hostinec U Trojanů 33 – zahájení v 17.00 hod.
21.3. 2020 – Jarní tvořivá dílna – truhlíky do oken – Hostinec U Trojanů 33 – začátek ve 13.00 hod.

______________________________________________________________________________________

Upozornění - poplatky na rok 2020:
• do 31.3. 2020 – poplatek za svoz SKO – 600,- Kč/osoba (VS při platbě na účet 1ČP2020)
• do 31.3. 2020 – poplatek za psa – 50,-Kč/pes (VS při platbě na účet 4ČP2020)
• do 30.6. 2020 – (popř. dle podepsané smlouvy) – poplatek za stočné - 1726,-Kč/osoba (VS při platbě na účet 2ČP2020)
Platba na účet - číslo účtu obce: 16520211/0100
Hotovostní úhrada - v úředních hodinách OÚ, složenkou na účet
_______________________________________________________________________________________

Úřední hodiny obecní knihovny: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4. od 18:00 - 19:00h
 7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., od 19:00 - 20:00h
 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12., (středa) 30.12. od 18:00 - 19:00h

Úřední hodiny Obecního úřadu Křešín – pondělí – 18.00 – 20.00 hod., e-mail: oukresin@tiscali.cz

Redakční rada – Markéta Krajčová a Ing. Alexandra Bínová - se těší na Vaše příspěvky.

Nové příležitosti a pozitivní energii do nového roku přejí Zastupitelé obce Křešín

pohostinství v domě p. Lukáše u ,,horního rybníka‘‘.
V  roce 1992 pí.  Milada Zemanová znovu otevřela prodejnu 

Jednoty pro místní občany. V  tomto roce poprvé v  historii byly 
v naší obci zavedeny popelnice na tuhý domovní odpad.

Roku 1994 - zrekonstruována a zkolaudována místní kaplička 
na návsi s následným vysvěcením knězem z Jinec.   
V roce 1995 otevřela prodejnu Jednoty paní Opatová z Jinec.

Rok 1996 přinesl vybudování propusti na  silnici Felbabka-
Křešín a  vjezdu do  vojenského prostoru. Opraveno orientační 
osvětlení s  výměnou poškozeného kabelu. Z  místní skládky tzv. 
„šrotiště“ odvezeno 6 150 t materiálu.

V  roce 1997 bylo na  obecním úřadě zabudováno těleso 
přímotopu. Vystaven mokřad a následná revitalizace křešínského 
potoka. Po  rekonstrukci garáže, v  rodinném domě č.p. 29 
a schválení krajskou hygienou otevřela  paní Miloslava Matějková 
obchod s potravinami pro místní občany.

Roku 1998 slavnostně otevřena cyklostezka p.  Bursíkem 
(tehdejším min. živ. prostředí) na  trase Praha-Vídeň, která vede 
přes naší obec Křešín. OÚ nechal opravit hasičskou stříkačku 
PPS 12.

V  roce 1999 prodán část obecního pozemku manželům 
Křikavovým. Pan Hošek daroval do místní kapličky obraz, obecní 
úřad si jej nechal zrenovovat. Také byl manželům Mastným 
(u Felbabky) vrácen zpět pozemek, který byl zabrán jako obecní 
pozemek.                     

Roku 2000 byla obálkovou metodou prodána vrtná souprava 
na  studny. Úprava místního orientačního osvětlení a  rozdělení 
odběrů pro osvětlení na 2 trafostanice.    

V  roce 2002 obecní úřad zakoupil sklolaminátový kontejner 
na sběr skla, plastu a papíru. Proběhla oprava rozbitých částí silnic 
v naší obci.

Roku 2003 obecní úřad prodal nákladní Pragu V3S. Před 
plánovanou výstavbou kořenové čističky odpadních vod proběhla 
směna pozemků mezi pí.  Krejčovou a  obecním úřadem, ostatní 
pozemky byly před výstavbou odkoupeny do vlastnictví obecního 
majetku.

V  roce 2005 byla poopravena kaplička na  návsi. A  opravena 
dešťová kanalizace pod autobusovou zastávkou.  
Roku 2006 zařídil obecní úřad převod pozemků, které byly vedeny 
jako majetek dřívějšího MNV. 

V  roce 2007 proběhla oprava kořenové čističky odpadních 
vod.        

Roku 2008 - oprava spojovací cesty mezi Felbabkou a Křešínem. 
Nový majitel rodinného domu č. p. 33, otevřel po dlouhé době jediné 
občerstvení na Křešíně s historickým názvem ,,U Trojanů 33‘‘. 

V  roce 2009 - provedeno řádné dopravního značení v  obci. 
Na obecním úřadě byly vyměněny stávající okna za plastové. 
Roku 2012 – oprava obecní komunikace ,,Na Dražkách‘‘.

V  roce 2014 byla zahájena výstavba splaškové kanalizace 
v obci.       

Roku 2015 obecní úřad prodal UAZ. Proběhlo místní 
referendum, ve  kterém občané projevili nesouhlas s  prodejem 
obecního sadu „Višňovka“ a části obecního lesa.   
   

V  roce 2016 byla zkolaudována kanalizace odpadních vod 
v obci.       

Roku 2017 položen nový asfalt ve dvou úsecích v obci: kolem 
návsi až k  č.p. 3, dále z  hlavní cesty k  č.p.32. Úprava asfaltů 
ke  společnosti MPM spol. s  r.o. a  k  rodinnému domu manželů 
Čermákových. Odstraněna místní skládka tzv. „šrotiště“ 
s následnou úpravou terénu.     

V  roce 2018 byl vyčištěn a  opraven rybník u  autobusové 
zastávky, vybudovány obrubníky kolem tzv. autobusové točny 
u  rybníka. Instalován bezdrátový rozhlas v  obci. Opravena 
krajská cesta (příjezdová cesta do  Křešína). Obecní úřad nechal 
upravit terén pod památníkem na návsi – srovnání a vyštěrkování. 
Po několika letech bylo vráceno a zesíleno orientační osvětlení zpět 
pod křižovatku pod č.p. 32.

Uvedené informace jsem zpracovala z dochované kroniky obce 
Křešín a za kontroly p.  Jana Kohouta, kterému bych chtěla touto 
cestou poděkovat za spolupráci.

Kronikářka – Klára Matějková


