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Vážení spoluobčané,
vítejte u dalšího čísla Křešínského čtvrtletníku. Podzim 

převzal svou pomyslnou vládu, ale babí léto nás dlouho 
konejšilo svým slunečným svitem a hřejivým teplem. Jako 
by si přálo, abychom na dlouhé zimní měsíce nabrali co 
nejvíce síly a  dobré nálady.  Občas si říkám, zda by nebylo 
lepší žít někde, kde je pořád teplo, kde člověk potřebuje pouze 
plavky, kraťasy, triko a žabky. Místo, kde se nemusí 8 měsíců v roce 
topit. Místo, kde se můžete brouzdat horkým pískem od ráno do 
večera a poslouchat, jak krásně voní a šumí moře. Ta představa je 
nádherná a přepadá mě většinou vždy na podzim. Naopak, díky 
střídání ročních období se máme pořád na co těšit. Nic netrvá tak 

dlouho, aby nám život připadal všední a  stereotypní. Je dobře 
umět se radovat z maličkostí a vážit si věcí, které jsou opravdu 

důležité. Myšlenky a  pocity plynou rychle a  jsou pomíjivé. 
Pokud si některé nezapíšete, většinou jsou rychle zapomenuty 
a je možné, že už nikdy se Vám nevybaví. Při jedné smutné 

události jsem si uvědomila, že není třeba neustále hledat 
takzvané „americké hrdiny“. I když prožijete klidný, spokojený 
a nekonfliktní život, můžete se stát neobyčejným člověkem na 

kterého nikdo nezapomene.
Přeji vám všem podzim plný barev, pevné zdraví, dětskou duši 

bez starostí, velké plány, sny a přání do budoucna.
Za OÚ Křešín Markéta Krajčová

PRÁZDNINY KONČILY ZA KŘEŠÍNEM

V  letošním roce prázdniny končily tak trochu netradičně, na 
druhé straně obce, na křešínském hřišti. Akce, která se konala 

29.8. 2020, proběhla pod vedením Michala Fajrajzla a  Tomáše 
Sládka. Za finanční podpory OÚ Křešín, SDH Křešín a  skupiny 
Ohnivé světlušky. Vzhledem k  současné situaci s  Covid-19 není 
možné akce plánovat v  dostatečném časovém předstihu. Nikdo 
z  nás neví, co bude zítra, a  proto byli pořadatelé nuceni se 
rozhodnout tzv. na poslední chvíli. Na programu bylo sportovní 
odpoledne pro děti i  dospělé. Zdatnější sportovci se utkali ve 
softbalovém zápase, pro menší byly připraveny míčové hry a různé 
soutěže. Zdarma bylo připraveno občerstvení i  sladké odměny 
pro děti. Sportovní odpoledne nám zpestřili naši noví sousedé 
se skupinou Ohnivé světlušky. Ohnivá show a  ukázka historické 
pyrotechniky byla pro všechny diváky velmi zajímavá. Čtyřčlenná 

rodinná skupina funguje již od roku 2010 a předvádí ohnivé show 
včetně prvků pyrotechniky. Jejich představení můžete shlédnout 
při různých příležitostech jako jsou vesnické zábavy, svatby, 
lampiónové průvody, trhy, dětské tábory atd. Rádi objevují nové 
techniky, a  proto se snaží každý rok vytvořit nové představení. 
Na příští rok se například můžete těšit na denní vystoupení s biči 
a hedvábnými vějíři. Skupinu rovněž naleznete na Facebooku, kde 
je k dispozici několik ukázek z vystoupení.

Děkuji všem, co přidali ruku k  dílu a  pomohli s  organizací. 
Jakákoliv aktivita se počítá a je to velmi záslužná činnost. Každý, 
kdo si udělá čas, aby připravil něco hezkého pro ostatní, si zaslouží 
nejen medaili, ale především velké DĚKUJEME.

Za OÚ Křešín Markéta Krajčová

Foto z akce Prázdniny končily za Křešínem



PODZIMNÍ TVOŘENÍ PRO ŽENY

V sobotu 12. 9. 2020 jsme na křešínské návsi stihly uskutečnit 
podzimní tvoření pro ženy, které pro místní spoluobčanky 

organizoval OÚ Křešín.  Krásné počasí přímo lákalo k  tomu si 
jen tak sednout a tvořit a tvořit. Floristka paní Jitka Hubingerová 
s  dcerou Eliškou pomohla odbornou radou, ale především naší 
tvorbě přidala kouzlo dokonalosti. Byla to již druhá tvořivá dílna 
v Křešíně, v loňském roce jsme za pomoci děvčat Hubingerových 
tvořily adventní věnečky. Na jaře 2020 jsme se těšily na Velikonoční 
dílnu, která byla v nouzovém stavu zrušena. Věříme, že na jaře 2021 
bude situace o mnoho lepší a my si společně vytvoříme velikonoční 
a jarní sesazované truhlíky.

Foto z podzimního tvoření  >>>

Spolková činnost
SDH KŘEŠÍN
V pátek 11.9. 2020 se zástupci SDH Křešín účastnili představení 
historického vyšívaného praporu, který nově získalo SDH Čenkov. 
Při oficiální ceremoniálu, který probíhal ve venkovních prostorách 
před OÚ Čenkov, byl prapor předán do užívání a  představen 
širší veřejnosti. O vysvěcení byla požádána sestra farářka Eva 
Mikulecká z Církve československé husitské. Jsme rádi, že jsme 
měli možnost se účastnit tohoto historického milníku, který bude 
velkým přínosem pro současnou i budoucí generaci.

CHOVATELSTVÍ
Lukáš Štajner je náš úspěšný dlouholetý chovatel drobného 
zvířectva, především drůbeže. Je členem Českého svazu chovatelů 
Jince a pravidelně získává ocenění na výstavách po celé ČR. Rádi 
bychom vám představili Lukášovo úspěchy na výstavách v letošním 
roce:

Sedlčany
15.-16.08.2020 se konala Okresní výstava v  Sedlčanech. 

Zde Lukáš vystavil dva kmeny Bantamek černých. Jeden kmen 
Bantamek dostal ocenění 3x Elita a  tím se umístil na 1.místě 
v Okresní výstavě a získal pohár.  Dále obdržel pohár za nejlepší 
kolekci drůbeže vystavené v Sedlčanech.

Přerov
19.-20.09.2020 se konala, jako každý rok, Celostátní výstava 

mladých králíků a mladé drůbeže v Přerově na výstavišti.
Celkem zde bylo vystaveno 2500 králíků a 750 kusů drůbeže. 

Lukáš vystavil dva kohoutky a  čtyři slepičky Bantamky černé. 
Jedna z  nich dostala Elitu 96b a  Čestnou cenu - Nejlepší zvíře 
z vystavených Bantamek černých. 

Komárov
25.-26.09.2020 se konala 

výstava v  Komárově, kam 
Lukáš jezdí spoustu let 
a  každý rok se rád vrací. 
Vystavil kmen Bantamek, 
kde opět jedna slepička 
dostala Elitu 95,5b a  získala 
Čestnou cenu. 

Vzhledem k  vyhlášení 
nouzového stavu bylo 
letošní jaro zcela bez výstav 
a  možnost vystavovat byla 
až nejdříve v  červenci. 
Z  důvodu nejasného vývoje 
s  Covid-19 byly zrušeny 
i  výstavy v  Hostomicích, 
Zdicích, Zaječově, Horní 
Kvani a  Celostátní výstava 
v  Lysé nad Labem, která je 
nejdůležitější výstavou pro 
chovatele z celé ČR. Budeme 
doufat, že zdravotní situace 
se v  příštím roce uklidní 
a  chovatelský svět se vrátí do zajetých kolejí. Lukymu přejeme 
pevné zdraví a další řadu chovatelských úspěchů.

SPORT
Vladimír Valtr – již několik let se aktivně věnuje motocrossu. 

Tento úžasný sport baví kluky i  pány v  letech po celé generace. 

Čestná stráž u praporu, zleva stojící: Antonín Firýt, Jan Jandus 
a Josef Roušal

Výstava 20.9. 2020 v Přerově – 
Čestná cena za nejlepší Bantamku 

černou



Když vás jednou svede vůně benzínu a adrenalinu, jen těžko budete 
tento sport opouštět. Vláďa je jedním z  nich, v  letošní zkrácené 
sezóně závodí ve třídě ČZ ve věkové kategorii do 49 let, kde odjel 
4 závody Šumavského Amater Cupu.

Třída ČZ se rozděluje podle věku. Startují všichni najednou, ale 
výsledky jsou rozdělené, tzn. že na absolutním pořadí až tak moc 
nezáleží. 

Umístění v závodech v roce 2020:
•	 Zalány u Rožmitálu - 1. místo
•	 Kaplice - 4. místo
•	 Horažďovice - 5. místo
•	 Podluhy - 9. místo – Memoriál Bohumila Krause 

(Pozn. redakce – Bohumil Kraus motokrosař tělem i duší. Člověk, 
který zasvětil celý svůj život závodům a kterého v motokrosových 
depech znal snad každý. Svou životní jízdu ukončil po dlouhé těžké 
nemoci 18.9. 2014 ve věku nedožitých 68 let.)

Tím, že Vláďa absolvoval celý seriál a  dokončil každou 
rozjížďku (i když byly nějaké pády a problémy), celkově vede svoji 
třídu.  Vzhledem k  aktuální situaci zřejmě další závody už letos 
nebudou. Vyhlášení celkových výsledků se vždy koná v listopadu 
v kulturním domě v Rožmitálu. 

Letos ale  proběhne až po skončení všech opatření kvůli 
Covid-19, což může být klidně až na jaře. Na fotky z  vyhlášení 
se můžeme těšit v  některém z  dalších čísel čtvrtletníku. Vláďovi 

přejeme především aby každou jízdu ve zdraví dokončil, spoustu 
štěstí a úspěchů v dalších závodech.

Informace z OÚ Křešín

Vážení spoluobčané, 
možná jste již četli v  novinách nebo na internetu, že 

Středočeský kraj chystá revoluci v  placení: vlastní středočeský 
portál. 

Tento portál je určený pro platby všech obecních poplatků, 
jako je například stočné, popelnice, platba za psa apod. Občan 
tak nemusí nikam chodit. Vše vyřídí z pohodlí domova. Záměr je 
takový, že občan si vyhledá příslušnou obec či město – a rovnou 
uvidí, které místní platby může vyřídit bezhotovostně; z pohodlí 
domácí židle či křesla. 

Z  pohledu uživatele vše funguje obdobně jako třeba úhrada 
zboží při nákupu v e-shopu – byť v tomto případě jde o placení za 
něco, co označuje jako „občanskou nabídku“ či „občanské služby“.

Naše obec se zapojila do pilotního testování tohoto portálu 
a veškeré platby za rok 2021 již budou k dispozici na tomto portálu. 
Na naše www stránky v nejbližší době umístíme reklamní poutač, 
který bude propojen přímo na Platební portál, kde může pak každý 
občan uhradit veškeré obecní poplatky.

Pro ty občany, kteří nevyužívají internet, budou samozřejmě 
zachovány i původní formy úhrady.

Ing. Jiří Antoš, místostarosta obce

•	 Sportování na hřišti – obecní sportovní louka je pravidelně 
upravována, tak aby zde bylo možné sportovat. K odpočinku, 
zde byly umístěny 2 nové lavičky, stejné jako jsou po celé obci. 
Pískové hřiště si během roku našlo své pravidelné příznivce 
a těší nás, že sportování baví všechny věkové generace. 

•	 Světla – v měsíci srpnu došlo k výměně všech těles veřejného 
osvětlení za LED technologii, osvětlení má vyšší svítivost, delší 
životnost a mnohem menší spotřebu energie.  

•	 Dolní rybník – 4.9. 2020 proběhla první oficiální schůzka 
majitelů dolního rybníka, za účelem vyřešit jeho vyčištění.

•	 Frézování pařezů, nová výsadba – během měsíce října dojde 
k  frézování pařezů kolem rybníka a  ve směru na Dražka, 
následovat bude nová výsadba stromů 

•	 Kontejner na listí a větve – v  termínech od 30.10. 2020 a od 
27. 11. 2020 bude na návsi cca 1 týden přistaven kontejner na 
listí a větve. POZOR – nic jiného kromě listí a starých větví do 
kontejneru prosím NEVHAZUJTE!

•	 Průjezdní propustky do CHKO Brdy (VLS ČR) – stejně jako 
v loňském roce má OÚ 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 
hodin. Kontakt: M. Krajčová – mobil: +420 606 620 898

•	 TKO – prosíme občany o  spolupráci při třídění odpadu, 
především papírový odpad je třeba pečlivě sešlapávat. Odvoz 

1.místo – Zalány u Rožmitálu 4.7. 2020
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Pozitivní mysl, pevné zdraví a klidné nervy přejí.

Zastupitelé obce Křešín

kontejnerů je vždy včas objednán, ale stává se, že svoz dorazí až 
několik dnů po objednávce. Plastový odpad se vyváží ve stejný 
den jako popelnice, pokud budete odnášet plasty, snažte se trefit 
do termínu před odvozem. Skládka v Hořovicích je uzavřena, 
z tohoto důvodu zřejmě porostou ceny za svoz TKO.

•	 Kontrola obce – 18.9. 2020 proběhlo na OÚ dílčí přezkoumání 
hospodaření obce z  Krajského úřadu, během něhož nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky.

•	 COVID-19 a nouzový stav – v případě zájmu o pomoc je možné 
kontaktovat starostu, místostarostu, případně další zastupitele 
OÚ Křešín.

•	 Po dobu nouzového stavu platného od 5.10. po dobu 30 
dnů bude obecní úřad pracovat v  omezeném režimu ve 
kterém bude omezen styk s veřejností pouze na neodkladné 
záležitosti.

Společenská kronika
Kulaté jubileum oslavili:
paní Zdeňka Endrštová – 95 let 
paní Věra Kupsová – 70 let
paní Marie Lisá – 80 let

novomanželé Čermákovi – 4.7. 2020
novomanželé Matějkovi – 29.8. 2020
novomanželé Mudrovi – 3.7. 2020  

       
Jubilantům i novomanželům srdečně blahopřejeme.

V letošním roce nastoupil do první třídy rekordní počet místních dětí:

pan Václav Bárta pan Jan Hošek pan Josef Hošek

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
5.12. 2020 – Advent a Mikulášská nadílka – venkovní akce – hudební vystoupení skupiny MACECHY a Mikulášská nadílka pro  
  děti - zahájení v 15.00 hod. před OÚ

Vzhledem k nejisté situaci ohledně vývoje Covid-19 není možné v časovém předstihu plánovat další kulturní akce. 

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, druhý a další 100,- Kč (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

Po dobu nouzového stavu se úřední hodiny obecní knihovny ruší.

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.

Kryštof Černý
Elen Fajrajzlová

Richard Koudela
Jan Krajča

Matyáš Matějka

Všem prvňáčkům přejeme bystrou mysl a hodnou paní učitelku.

Naše řady opustili:


