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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
vítejte u dalšího čísla Křešínského čtvrtletníku. Jsme moc rády, že čtvrtletník nám všem dělá velkou radost již 

druhým rokem. Díky těmto stránkám můžeme přinášet dobrou náladu a informace o aktuálním dění do vašich domovů, 
společně sdílet radosti všedních dní a vzájemně se podpořit v této nelehké době.

Za redakční radu - Markéta Krajčová a Alexandra Bínová

Masopustní oslavy v Křešíně dne 22.2. 2020

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé obce Křešín,
určitě se nebudu vracet k nouzovému opatření, protože 

jsem s Vámi v kontaktu a informace od starosty dostáváte do 
svých mailových nebo poštovních schránek.

Jediné, k čemu se vrátím, je poděkování všem, kteří věnovali 
svůj volný čas na to, aby pomohli jiným. Jmenovitě: šití 
roušek - Miroslava Černá, příprava roušek - Pavla Sládková, 
distribuce roušek - Romana Fajrajzlová. Donáška potravin - 
zastupitelka Klára Matějková. Nabídka hlídání dětí, doučování 
dětí prvního stupně, jazyková výuka němčiny, francouzštiny a 
pomoc s přípravou úkolů - Petra Křikavová.

K  řadě již mnohokrát jmenovaných dobrovolníků se do 
šití roušek pro obec zapojila zastupitelka Markéta Krajčová 
a  také paní Soňa Čermáková, která naprosto nezištně 
a zdarma šije roušky pro Charitu Beroun a organizaci Šijeme 
roušky Berounsko. Roušky jsou dále distribuovány všem, co je 
potřebují. Nebudeme počítat kdo kolik, všichni pomohli a za 
to moc děkujeme.

Máme před sebou Velikonoční svátky, které budou bez 
koledníků, návštěv sousedů a přátel. Nabádám Vás k odpočinku 
a načerpání síly. Svátky oslavte v úzkém kruhu rodiny a dbejte 
na omezení návštěv svých rodičů a prarodičů, přestože si to 
zaslouží. Věřím, že starší senioři to pochopí, protože to uděláte 
pro jejich zdraví. Promluvte s nimi po telefonu, či přes internet, 
hlavně na ně nezapomínejte. 

Určitě nebudeme jako obec plánovat společné posezení 
poslední dubnový den „pálení čarodějnic“. Pojďme se 
domluvit, že zapálíme oheň každý na svém dvorku a tím dáme 
najevo, že to společně dáme.

Další, o čem bych se rád zmínil, je svoz tříděného odpadu. 
Obec Křešín se řadí mezi ty obce, kde se skutečně odpad třídí. 

Bohužel svoz trochu pokulhává za potřebou obce. To mnozí 
vidíte, jak se hromadí odpad kolem kontejneru, který je plný. 

Prosím Vás všechny, pokud vidíte, že je kontejner naplněn, 
nehromaďte papír a plasty kolem svozových nádob. Vyčkejte, 
až budou kontejnery prázdné. Jednáme o navýšení kontejnerů 
a jakmile se počasí ustálí, hodláme rozšířit kontejnery vedle 
kozí farmy u Zemanů. Zároveň Vás prosím, odpad maximálně 
lisujte a sešlapávejte tak, abychom nevyváželi vzduch. Platíme 
za kontejner a platíme to ze své kapsy.

Mluvíme-li o odpadech, tak byste měli jako občané znát 
konkrétní čísla za rok 2019. Obec celkem uhradila za svoz 
odpadu částku 166.644 Kč. Z výše uvedené částky činí obecní 
dotace 60.144 Kč oproti platbám od občanů za odpad. Obec 
tedy na svoz odpadů přispívá ze svého 36 %. Poskytujeme 
sociální program a úlevu pro důchodce a děti, kde si myslím, 
že zastupitelstvo učinilo dobré rozhodnutí. 

V této době si uvědomuji, že nejdůležitější je komunikace 
starosty a občanů. Aktuálně, kdy je vyhlášen nouzový stav, 
vede obec a zodpovídá za rozhodnutí starosta, popřípadě 
pověřený místostarosta. Protože obec nemá zvolenou radu, 
ani krizový štáb, jako poradní starosty. Jakousi náhradou 
za krizový štáb jsem v  době nouzového stavu vytvořil jeho 
obdobu s místostarostou. Většinu našich rozhodnutí konzultuji 
s Ministerstvem vnitra – Odborem kontroly (dozorující orgán) 
a věřím, že rozhodujeme správně. Za rozhodnutí jsem jediný 
právně zodpovědný a právně postižitelný. Budu rád, když 
budeme pozitivně hledět do příštích dnů. Vláda, města i naše 
obec, nelehkou situaci zvládají. 

Rád bych na závěr vyjádřil své přesvědčení, že společně 
nouzový stav ve zdraví zvládneme.

Miloslav Mudra –Váš starosta



MDŽ v Křešíně

První jarní den a roušky made in Křešín

7. 3. 2020 – téměř rok nám všem organizátorům znělo v hlavě 
toto datum. Za mě, musím říci, přes půl roku připravovaná 
akce. Jedna z  nejlepších akcí v  Křešíně, smím-li soudit, ale 
z druhé strany i jedna z nejnáročnějších na přípravu. A co za 
tím vším bylo? Pojďme si to připomenout…

Termín jsme měli domluvený opravdu rok. První, co se 
muselo zařídit, byla hudba. Zde jsme už tradičně měli své favority 
s harmonikou a bubny. Letos byl ale první rok, kdy jsme měli pouze 
jednoho hudebníka, jelikož se p. Huml rozhodl odejít do důchodu 
a to 14 dní před MDŽ. Takže si všichni dokážete představit ten 
stres, protože to vypadalo, že jsme bez hudby. A to na poslední 
chvíli. Náš pan harmonikář nás v tom díky bohu nenechal a celý 
večer odehrál sám. Ještě jednou děkujeme a vážíme si toho! 

Dalším bodem v  rámci příprav bylo sestavení programu, 
abyste si večer co nejvíce užili a odešli s  úsměvem na tváři 
a zážitkem v  srdci. Po úvodním proslovu, recitaci básničky 
k MDŽ a rozdaných květinách každé dámě se parketu zhostily 
děti. Cílem jejich vystoupení byla ukázka, že ne každé dítě 
21. století umí pouze koukat do telefonu. Předvedlo se více 
jak deset dětí v  různých zájmových činnostech jako např. 
sportovní gymnastika, mažoretka, rybářství, jízda na kole 
apod. Po hromadném vystoupení nám ještě zazpívaly písničku 
Okoř v  hudebním doprovodu kytary. Dětem tleskáme 
a fandíme dál! Během prvního hudebního vstupu jsme všechny 
mohly ochutnat sladké i slané dobroty a hlasovat v  soutěži 
o nejchutnější moučníky. Dámy již tradičně soutěžily o balíčky 
dekorativní kosmetiky Oriflame. Výherkyním gratulujeme. 
A  na řadu nám přišlo další vystoupení. Z  Berouna k  nám 
dorazila slečna Denisa Chlustinová, mistryně ČR v pole dance 

sportu. Naši zdatní hoši ji pomohli sestavit tyč, u které nám 
předvedla doslova dechberoucí pětiminutovou podívanou. 
Ještě teď mám husinu, velký obdiv! A hned po tomto 
úchvatném vystoupení k nám dorazily také zatančit orientální 
břišní tanečnice z  dalekých krajin. Radka Lapáčková, Jana 
Čermáková, Mirka Smetanová a Tomka Sládková. Kdo chodí 
pravidelně na naše MDŽ ví, že vystoupení této skupinky je 
vždy zlatým hřebem večera. V duchu rytmické hudby kroutily 
boky, natřásaly hrudníky, rozhýbávaly svá pozadí a rukama 
předváděly svou ženskost. Fenomenální, nezapomenutelné 
a už teď nutně potřebuji vidět jejich další vystoupení! 

V  rámci večera byla také připravena dražba domácích 
výrobků, které dámy do soutěže věnovaly. Tentokrát jsme 
vybrali celkem 4  750,- Kč, 50% z  této částky poputovalo 
do neziskové organizace Zvířecí pohoda, z.s. Bzová. Všem 
dámám, které věnovaly do této soutěže kus své práce, patří 
obrovský dík za všechny němé tváře, kterým jsme mohli 
finančně přispět. Děkujeme! 

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se na této celé 
akci podíleli, protože pro nás, to nebyl pouze jeden večer, ale 
týdny plné plánů a příprav – Děkujeme: OÚ Křešín, SDH 
Křešín, manželům Fajrajzlovým za nadstandartní přístup 
a péči, Oriflame, velké řadě dobrovolníků, kteří věnovali svůj 
čas a práci, firmě CountryLife, která poskytla každé dámě malý 
dárek do kuchyně a hlavně Vám, kdo jste přišli nás podpořit ať 
už dobrovolným vstupným, dražbou výrobku  a nebo už jen 
tím, že jste si s námi užili krásný večer . Mnohokrát děkujeme 
a příští rok ve stejně hojném počtu se těšíme.  

Za SDH Křešín - Alexandra Bínová

První jarní den nás přivítal bohužel již v nouzovém stavu ale zato 
pořádnou sněhovou nadílkou, která udělala radost nejen dětem. Jak 
je vidět, roušky vyrobené v Křešíně sluší úplně všem.

Asi nikdo z nás nečekal, že změny, které nás čekaly podle čínské astrologie budou 
mít poměrně rychlý nástup. V životě občas přijdou okolnosti, které nikdo z nás nemůže 
ovlivnit, ale poradit si s nimi musí každý sám. Asi je zbytečné dál rozebírat okolnosti 
ohledně nákazy Covid-19. Veškeré informace jsou neustále všem předhazovány 

Orientální břišní tanečnice na MDŽ

Manželé Sládkovi s Daníkem a Eliškou



v  médiích a obec udělala maximum proto, aby občany 
pravidelně informovala a zajistila potřebný servis pro zajištění 
zdraví nás všech. Do rozjetého vlaku solidarity naskakovali po 
celé republice stovky dobrovolníků a jinak tomu nebylo ani 
v naší obci. Je hezké vědět, že na Vás někdo myslí a pomůže 
Vám, když potřebujete. Domnívám se, že vzájemná pomoc 
a určitá sounáležitost v obci funguje již dlouhá léta. Většinou 
se o ní veřejně nemluví, ale kdo chce, tak ji cítí a vnímá všemi 
smysly. Vždyť jen obyčejný pozdrav a úsměv je také vyjádřením 
úcty k druhému člověku. 

Dovolte, abych zlehčila současnou situaci a dala Vám několik 
„nepostradatelných“ rad, jak se zařídit v době karantény.

Co NEJMÉNĚ sledujte televizní noviny, doporučuji si pustit 
film o přírodě nebo romantický „doják“. Pečujte především 
každý sám o sebe, své rodiny a své blízké. Zkuste se zamyslet 
nad tím, co vás baví a dělejte si radost maličkostmi, které vás 
potěší a pozitivně naladí. Pokud vám zdravotní stav umožní, 
sportujte, vyjděte si na procházku do přírody a poslouchejte, 
jak se příroda probouzí do jarních dní. Všude kolem nás je 
slyšet a vidět nový život, naši pěvci dělají vše proto, aby nás 
co nejdříve vytáhli z  postelí. Uvařte si vaše oblíbené jídlo 

nebo vyzkoušejte nový recept. Stanovte si na každý den jeden 
malý cíl, který je reálné splnit a večer budete usínat s dobrým 
pocitem. 

Když vás přece jen přepadne špatná nálada, udělejte si teplé 
mléko s medem, anebo raději pečený čaj s rumem (ale pozor, 
musí být více čaje než rumu 😊). Promiňte, málem jsem 
zapomněla na chlapi – mléko a čaj s rumem nahraďte dobrým 
pivem.

Doba není zlá, je jen trochu jiná a je třeba se jí přizpůsobit. 
Recept na šťastný a spokojený život je stejně jednoduchý nebo 
složitý, jako uvařit vajíčko na hniličku a proto je třeba celý 
život experimentovat.

Rodičům, kteří v  současné době zastávají funkci třídních 
učitelů, trenérů, kuchařek, uklízeček a psychologů, přeji pevné 
nervy při denní výuce svých ratolestí.

P.S. Některé děti už se dobrovoně těší do skoly. Vám všem 
ostatním ostatním přeji pevné zdraví, štěstí, dostatek sil 
a  dobré nálady k  zvládnutí těchto trochu jiných dní, vždyť 
karanténa ani nouzový stav nebudou trvat věčně.

  Za zastupitelstvo obce –  M. Krajčová

Dárci krve
Krvesajové z SDH 

i přes obecný pokles 
dárců dne 27. 3. 2020 
darovali každý 450 ml 

krve a dodrželi tak 
frekvenci odběrů bez 

ohledu na situaci.
Dárci krve z SDH Křešín při 

odběru v nemocnici Hořovice

Telefonní kontakty a služby pro občany – rádi bychom zde 
zopakovali důležitá telefonní čísla, která jsou Vám k  dispozici 
v této nelehké době:
•	 Dovoz potřebných léků a dotazy: 

starosta Miloslav Mudra  & 777 052 500 
místostarosta Ing. Jiří Antoš  & 602 310 882  
(& můžete volat kdykoliv, jsme tu pro vás)

•	 Objednávky roušek: Miroslava Černá  & 777 052 700
•	 Distribuce roušek: Romana Fajrajzlová   & 607 620 104
•	 Objednávky základních potravin: 

zastupitelka Klára Matějková:  & 775 965 989
•	 Hlídání dětí, převaz ran, doučování dětí, jazyková výuka, aj.:  

Petra Křikavová:  & 722 310 899
Ohledně běžné pomoci spoluobčanům je samozřejmě možné 
kontaktovat všechny současné zastupitele i ty, kteří nebyli 
v  informacích starosty a místostarosty uvedeni. Pokud to bude 
v našich silách, rádi pomůžeme:
•	 Michal Stárek   & 602 223 173

•	 Jarmila Lapáčková   & 725 773 896
•	 Markéta Krajčová    & 606 620 898 
•	 Pavel Kohout   & 603 570 621
•	 Dezinfekce – všichni občané obdrželi od Obecního úřadu 

dezinfekci Anti-Covid - dezinfekční přípravek pro dezinfekci 
rukou a povrchů. Vyrobeného na základě doporučené receptury 
WHO, kterou se nám podařilo zajistit od Středočeského 
krajského úřadu. Předpokládáváme, že se nám podaří zajistit 
i další dodávky a občané tak obdrží další dezinfekci zcela 
ZDARMA. 

Jsme jedna z mála obcí, ve které nechybí tolik potřebná dezinfekce. 
Dezinfekci je možné každý pracovní den zakoupit ve společnosti 
M.P.M. s.r.o., jejichž leták každý z Vás obdržel do schránky.
Sportovní kroužek pro děti – pokud nouzový stav umožní 
shromažďování většího počtu osob, připravujeme po dohodě 
s Mgr. Tomášem Sládkem sportovní kroužek pouze pro křešínské 
děti. Kroužek by fungoval cca 2x týdně po dobu, kdy děti nebudou 
moci chodit do školy a zájmových kroužků. 

Informace z OÚ Křešín

Spolková činnost – SDH Křešín
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Úřední hodiny Obecního úřadu Křešín  po zrušení nouzového stavu:  pondělí – 18.00 – 20.00 hod.,  e-mail: oukresin@tiscali.cz

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

Sázení stromků

Preventivní požární prohlídky, aneb jak u nás doma hořelo

Začátkem března manželé Čermákovi společně s  dětmi 
z SDH, které byly na nucených prázdninách, sázeli původní české 
dřeviny a keře v jižní části Křešína a v okolí areálu M.P.M. Jedná 

se o rostliny, které historicky patří do naší krajiny a jsou zároveň 
vhodné, jako pastva pro včely. Celkem bylo vysázeno cca 70 ks 
rostlin. 

Psal se rok 1986, pamatuji se, že byl konec února, možná 
začátek března a my děti jsme měly jarní prázdniny. Byl to takový 
typický předjarní týden, na silnicích roztávající sníh tzv. „čvachta“ 
ale na rybníku se stále držel led, a tak se dalo chodit bruslit. Celé 
dny jsme trávili nekonečnými hokejovými turnaji a občasným 
krasobruslením v  rybníkových podmínkách. Celkem pravidelně 
docházelo k  hašteření, kdo zůstane na dolním rybníku, který byl 
větší a tím, kdo se bude muset přesunout na horní rybník, který byl 
menší. Výsledek byl většinou jistý, hokejisté dole a krasobruslařky 
odsunuty na horní 😊.

A právě v tomto týdnu (o víkendu) probíhaly preventivní požární 
prohlídky v  naší obci. Starousedlíci si jistě dobře vzpomenou, jak 
preventivní prohlídky probíhaly. Pro ty, co tuto dobu nezažili, 
malé připomenutí. Cílem preventivních prohlídek bylo zajistit 
dodržování předpisů požární ochrany v jednotlivých domácnostech. 
A nyní přistoupíme k tomu, jak bylo tato opatření řešeno prakticky. 
Dobrovolní hasiči měli v  dopoledních hodinách sraz na Národním 
výboru (současný OÚ), odkud společně vyráželi na obchůzky 
jednotlivých domácností a kontroly komínů. Odměna za každý 
zkontrolovaný komín byla různá, ale pokaždé měla dostatek oktanů. 
Po dokončení preventivních prohlídek měli všichni veselou náladu 
a  odebrali se udělat zápis a vyhodnocení zpět na NV, kde se tato 
činnost obyčejně protáhla do nočních hodin. Většina rodin věděla, že 
tatínek se vrátí v noci a druhý den bude ležet s mokrým hadrem na 
hlavě. Zkrátka a dobře, pro nás děti jen samá nuda.

Po důkladné kontrole bylo zjištěno, že i náš komín je v naprostém 
pořádku a požární předpisy jsou dodržovány. Bylo poledne a my 
jsme se chystali na oběd. Právě v  tuto chvíli se začal ze sklepa valit 
černý dým, který začal pohlcovat celý dům a nebylo vidět ani na 
krok. Maminka rychle rozhodla, že je nutné všude otevřít všechna 
okna a mě pověřila, že musím rychle doběhnout pro tátu na výbor, 
ať okamžitě běží domů, že u nás hoří. Na sobě jsem měla strašné 
punčocháče a krásné pantoflíčky s  modrým peříčkem, ale jarní 

břečkou jsem běžela jako o život. Oba pantoflíčky jsem ztratila cestou 
a na výbor jsem doběhla pouze v punčocháčích. Rozrazila jsem dveře 
a s notnou dávkou hysterie v hlase jsem začala křičet, že táta musí 
hned běžet domů, protože u nás hoří. Rozveselení pánové mnou byli 
opravdu pobaveni a z davu se vesele ozvalo: „Míro, ta tvoje ženská 
už fakt neví, jak by tě dostala domů“. Ve stejném okamžiku si všimli, 
že nemám boty, ale pouze urousané punčocháče a všem došlo, že 
to legrace asi opravdu není. Požár se záhy podařilo uhasit, náš dům 
byl celý černý od sklepa až po horní patro, tzn. že celý další týden 
se uklízelo a malovalo. Preventivní prohlídky se i tak dobře vydařily 
a této, naštěstí veselé historce, se naše rodina usmívá již dlouhá léta. 
Ráda bych tuto vzpomínku věnovala všem hasičům, kteří už tu s námi 
dnes nejsou, ale vždy s nimi bylo veselo a nezkazili žádnou legraci.

Za SDH Křešín – Markéta Krajčová (Smetanová)

Přikládám opis autentického zápisu z kroniky SDH Křešín, který 
zapsal pan Jaroslav Fryš starší v roce 1986.

V březnu byly provedeny preventivní prohlídky 43 rodinných domků, 
2 provozoven a 7 rekreačních chat, v rámci akce „Březen měsíc požární 
ochrany“. Bylo shledáno 7 závad. Prohlídek se zúčastnilo 14 požárníků. 
Členové prohlídkových skupin byli pro tuto akci řádně proškoleni. Této 
akci předcházela relace v místním rozhlase a byly vyvěšeny propagační 
plakáty.

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
Po dobu vyhlášení nouzovému stavu je možné poplatky hradit pouze bezhotovostně - na účet. Po ukončení nouzového stavu, bude 
možné poplatky hradit standardně i hotovostní úhradou do pokladny. Za pozdní platby během nouzového stavu nebudou občané nijak 
sankciováni.

Kalendář akcí
Vzhledem k nákazové situaci Covid-19 není možné v současné době konat žádné společné akce pokud nám aktuální 

situace umožní pořádání společných akcí, v dalším čísle čtvrtletníku vás budeme informovat o nových termínech.

Veselé Velikonoce a čarovnou Filipojakubskou noc prožitou v kruhu rodiny přejí 
Zastupitelé obce Křešín

80. výročí založení SDH Křešín – výroční členská schůze v roce 1986


