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Vvítejte u dalšího čísla Křešínského čtvrtletníku. Máme 
za sebou kouzelnou zimu, která nás letos bohužel 

stále nechce opustit. Vyznavači zimních sportů a otužilci 
si letos opravdu přišli na své. Lyžařské trasy křižovaly celý 
vojenský prostor, kdo měl možnost, mohl naskočit do stopy 
hned za Křešínem. Děti si užily hodiny bobování a bruslení 
na rybníku. Dalo by se říci, že jsme měli velké štěstí. Díky 
lockdownu nebylo možné odjet na hory, a  tak některé z nás 
opravdová zima potěšila dvojnásobně. Když se vrátíte po 10  km 
túře totálně zmrzlí domů, první, co oceníte, je teplo domova a 
hned potom pořádně silný grog.  Následně vás kombinace zimního 
vzduchu a grogu totálně umrtví a můžete jít rovnou spát. A právě 
proto nám to tak rychle uteklo 😊. 
Ze zimního spánku nás probraly březnové „distanční“ oslavy MDŽ, 
kterých se v letošním roce ujali muži – starosta s místostarostou 
udělali radost každé ženě rozkvetlým petrklíčem. Tradiční oslavy 

masopustu a MDŽ musely být bohužel z důvodu aktuální 
nákazové situace zrušeny. Budeme doufat, že příští rok již 
proběhnou bez omezení. Ve stejné situaci jsme prožili i svátky 
jara – Velikonoce, bez koledování a bez společných setkání.
Věříme, že i malé drobnosti, jako byla např. velikonoční 
výzdoba, kterou připravili hasiči z SDH Křešín a ukrytá 
pomlázka pro děti, kterou zajistil OÚ Křešín, udělaly 

spoluobčanům radost. Rádi bychom také poděkovali všem 
občanům za krásnou velikonoční výzdobu kolem svých domů.
I přes Covid a nouzová opatření život plyne stále dál. Když projdete 
Křešínem, dýchá na vás nový život a naděje v lepší zítřky – tři nové 
novostavby a náves plná dětí. A právě to je ten nekonečný koloběh 
života, který se nedá zastavit a plyne klidně dál.
Žijte svůj život s radostí a každý den bude veselejší.

Za zastupitelstvo obce
Markéta Krajčová

Velikonoční výzdoba v Křešíně

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, chalupáři a  přátelé obce Křešína, jako 
starosta obce bych v  úvodu rád napsal pár slov k  mému 

předchůdci p. Janu Kohoutovi, který zemřel 9.3.2021. Ať už někdo 
hodnotil jeho činnost na úřadě kladně nebo nikoliv, zapsal se 
významně do dějin této obce, protože zde na obci začínal v roce 
1971 jako zastupitel, dále jako starosta a posledních osm let jako 

místostarosta. Jako starosta měl své přátele, ale i  nepřátele, to je 
úděl každého starosty. Stejně tak jsem na tom já a bude to stejné 
i  u  starosty, který přijde po mně. Osobně jsem si pana Kohouta 
vážil jako člověka a  myslím si, že na úřadě po něm zůstalo kus 
dobře odvedené práce.

V  krátkosti se vyjádřím k  vládnímu opatření, které v měsíci 



dubnu končí a je nahrazeno pandemickým zákonem, jenž dovolí 
rozvolňovat. Naše obec byla, co se týče šíření nákazy COVID-19 
v měsíci březnu, jedna z nejhorších. Ze statistik ze dne 23.3.2021 
vyplývají následují údaje:

Obec (% nakažených na 100 obyvatel)
Křešín 5,15%

Hořovice 2,50%
Příbram 2,26%
Beroun 1,97%

Jince 1,73%

Zdroj dat: MZ ČR, ČSÚ

Toto je důsledek nedodržování vládních nařízení. Nad těmito 
čísly by se měla většina z nás zamyslet.          

Na závěr bych se chtěl ještě vyjádřit k odpadům, o kterých bude 
detailně informovat místostarosta Ing. Jiří Antoš. Uvedl bych zde 
jen základní informace. Podaří-li se nám odpady dále nenavyšovat 
a zůstat na úrovni roku 2020, tak finančně to vypadá následovně: 
zhruba 150.000 Kč obec za odpady zaplatí a vybere cca 90.000 Kč 
na poplatcích za popelnice. Z  toho je jednoduché si spočítat, že 
obec na odpady doplácí 60.000 Kč. 

Poplatek za SKO (popelnice) na rok 2021 bude schvalovat 
zastupitelstvo obce na nejbližším veřejném zasedání, na kterém 
bude také stanoven termín úhrady.

Prožijte s rodinou a přáteli krásné chvíle, jarní dny a věřte, že 
bude líp. 

Přeji Vám pohodu a klid v duši.   
        

Miloslav Mudra
Váš starosta

Krátké zamyšlení nad tříděným odpadem

Vážení spoluobčané, velmi si vážím Vaší snahy třídit odpad. 
Oceňuji Váš přístup k  životnímu prostředí. Vzhledem 

k nouzovému stavu a uzavřeným obchodům se v  současné době 
daleko více využívá služeb e-shopů, a  tím pádem vzrůstá objem 
papírových i plastových obalů. Tento růst pozorujeme i proto, že 
se část chalupářů rozhodla využít možnosti pobytu v naší obci po 
celou dobu nouzového stavu, který trval téměř celý rok.

Díky tomu se nám v loňském roce významně navýšilo množství 
odpadů. Pokud se budeme bavit řečí čísel, odpady vzrostly o 25%. 
Také proto jsme se rozhodli, že zdvojnásobíme počet kontejnerů 
na plast a papír, čehož si již mnozí z občanů všimli. 

Bohužel i  přes toto navýšení dochází v  některých případech 
k nepochopitelnému chování občanů, kdy hází například papírové 
kartóny na zem před plný kontejner na papír, 
ačkoliv vedle stojí další prázdný kontejner.  Stejně 
tak dochází k tomu, že někteří občané nesešlapávají 
papírové krabice a díky tomu je kontejner na papír 
po vhození dvou krabic zcela plný, ačkoliv by se do 
něj při sešlápnutí vešlo padesát podobných krabic. 

Stejný případ jsou i  kontejnery na plast, kdy se 
opět nesešlapávají pet lahve a další plastové nádoby. 
O  tom, že někteří občané nejsou schopni rozlišit 
papírovou krabici od papírové krabice zabalené 
do igelitu, který patří do kontejneru na plast ani 
nemluvě.

Neradi bychom zaváděli nějaké restriktivní 
opatření, nicméně díky tomu, že máme od AVE 

již několikáté upozornění, že odpad, který nebude vhozen do 
určeného kontejneru, zanechají na místě a nebude vyvezen, Vás 
žádáme o dodržování následujících pravidel.
•	 Pokud uvidíte, že je kontejner na tříděný odpad plný a  Váš 

tříděný odpad se do něj již nevejde, pak můžete využít 
kontejnery u obecního úřadu (bývají prázdnější). 

•	 Pokud budou kontejnery na obou místech plné (otočka 
autobusu a obecní úřad) žádáme Vás, abyste si ho odnesli zpět 
domů a vyčkali na vyprázdnění kontejnerů. 

Pevně věřím, že se situace zlepší, neradi bychom sahali 
k razantnějším a restriktivním opatřením.

Ing. Jiří Antoš
místostarosta obce



Informace z OÚ Křešín
•	 Ukončení nouzového stavu k 11.4. 2021 – úřední hodiny OÚ 

Křešín zůstávají nezměněny, obecní úřad bude nadále pracovat 
v omezeném režimu, ve kterém bude omezen styk s veřejností 
pouze na neodkladné záležitosti. V současné době je možné 
setkávání pouze 2 osob z jiné domácnosti. V případě nutnosti 
nebo žádosti o pomoc je stále možné kontaktovat starostu, 
místostarostu, případně další zastupitele obce Křešín. Kontakty: 
e-mail:  oukresin@tiscali.cz 

 Starosta Miloslav Mudra telefon 777 052 500
 Místostarosta Ing. Jiří Antoš telefon 602 310 882
•	 Územní plán obce – v  současné době se čeká na veřejné 

projednání územního plánu, které proběhne na nejbližším 
VZ. Územní plán prošel schválením na Krajském úřadu 
Středočeského kraje v Praze. 

•	 Poplatek SKO, slevy pro děti a seniory na rok 2021 – poplatek 
za SKO na rok 2021 zatím není odsouhlasený zastupitelstvem, 
čeká se na nejbližší veřejné zasedání, které nebylo možné 
konat z důvodu nouzového stavu. Ihned po odsouhlasení bude 
zastupitelstvo informovat o aktuální výši poplatků.

•	 Vybudování nového místa pro umístění kontejnerů na bio 
odpad a kontejnerů na tříděný odpad – byl vypracován nový 
projekt, který se bude realizovat v letošním roce.

•	 Nákup sportovního vybavení pro děti:
- vybavení na hru softball – zastupitelé obce odsouhlasili 

zakoupení dvou pálek a 5 míčků 
- pingpongový stůl – zastupitelé obce odsouhlasili zakoupení 

betonového pingpongového stolu, který bude umístěn na 
místním hřišti (instalace 8.6. 2021).

•	 Čištění lesa – proběhlo dočištění obecního lesa.
•	 Úklid obecních komunikací – zastupitelstvo obce Křešín 

děkuje všem aktivním občanům, kteří se zapojili do úklidu 
obecních komunikací po zimní údržbě. 

•	 Sčítání 2021 – začíná 27.3. 2021. Do 11.5. 2021 má každý 
možnost se sečíst prostřednictvím elektronického sčítacího 
formuláře – www.scitani.cz. Kdo se nesečte online, má 
zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou 
od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání, 
která se nacházejí na vybraných pobočkách České pošty. Sčítací 
komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš 
příchod před vaším domem. Vyplněný formulář v odpovědní 
obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky.

•	 Průjezdní propustky do CHKO Brdy (VLS ČR) – OÚ Křešín 
má k dispozici 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.

•	 POKLADNA - v  neodkladných záležitostech mohou občané 
kontaktovat pokladní – paní Markéta Krajčová – mobil: 
606 620 898.

•	 Odstávka el. energie ČEZ – aktuální plánované odstávky 
el.  energie jsou zobrazeny na webu obce – první strana. 
Nejbližší odstávka el. energie je plánována tento týden ve 
čtvrtek 22.4. 2021 od 7.30 – 12.30 hod. (dolní část Křešína) 
a pátek 23.4. 2021 od 7.30 – 12.30 hod. (horní část Křešína).

SPOLKOVÁ ČINNOST – SDH Křešín

Současná situace bohužel není nakloněna žádné spolkové 
činnosti. Budeme věřit, že v letošním roce se situace uklidní 

a bude možné se účastnit závodů v požárním sportu a opět znovu 
obnovit kulturní akce, které SDH Křešín pravidelně pořádá. 

I přes nouzová opatření hasiči z Křešína dne 12.2. 2021 opět 
společně darovali krev.

Před velikonočními svátky jsme do každé rodiny roznesli přání 
a sponzorský dar od firmy Contrylife a společně s dětmi jsme 
připravili velikonoční výzdobu u čekárny a kapličky.

Pokud by se našel šikovný kutil, který by nám pomohl 
s přípravou vánoční výzdoby ze dřeva, budeme moc rádi. Dárci krve z SDH Křešín, zleva sedící: Alexandra Fajrajzlová, Jan 

Čermák, Pavla Šlajchrtová

1. ročník soutěže o nejkrásnější křešínský truhlík

Dovolte mi, abych Vám představila první ročník soutěže o 
nejkrásnější letní květinové truhlíky obce Křešín. Vzhledem 

k omezeným možnostem pořádat soutěže v rámci kulturních akcí 
jsme pro vás připravili soutěž „z domova“. Vaším úkolem je vytvořit 
alespoň dva okenní truhlíky sesazené z letniček nebo trvalek 
a zaslat jejich fotografii společně s adresou a jménem autora na 
e-mail: kresin.kone@email.cz. Hodnoceny budou pouze truhlíky, 
které se nacházejí u nemovitostí v obci Křešín.

Pokud není možné zaslat fotografii na email, kontaktujte 
prosím redakční radu, fotografie pořídíme za Vás. Soutěž probíhá 
od 1.5.2021 do 25.9.2021. Soutěžní fotografie budou předány 
k vyhodnocení paní Jitce Hubingerové (floristka), která vybere 
vítěze.  

O co soutěžíme? 
1. místo – poukázka do zahradnictví „Zahrada Lisý“ v hodnotě 

1.000 Kč + malá pozornost a PUTOVNÍ POHÁR
2. místo – poukázka do zahradnictví „Zahrada Lisý“ v hodnotě 

500 Kč + malá pozornost
3. místo – poukázka do zahradnictví „Zahrada Lisý“ v hodnotě 

200 Kč + malá pozornost
Vítězové budou vyhlášeni při příležitosti podzimní veřejné 

zábavy. Pokud pandemická situace nedovolí zábavy konat, 
vyhlásíme vítěze v podzimním čísle Křešínského čtvrtletníku. 
Všichni zúčastnění získají malý dárek do své zahrádky. Kreativitě 
a fantazii se meze nekladou. Věříme, že se vám soutěž líbí a výherní 
ceny ještě víc!

Ing. Alexandra Bínová
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Společenská kronika
Kulaté jubileum oslavili: paní Irena Plecitá – 80 let
Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili:
pan Karel Hostoš    pan Jan Kohout

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
Pokud nám vládní nařízení dovolí, máme v plánu uskutečnit tyto akce:

•	 Květen-červen – zábava s živou hudbou v hostinci U Trojanů 33 – termín bude upřesněn

•	 Sportovní kroužek pro děti – začne fungovat stejně jako v loňském roce, jakmile vládní nařízení dovolí používat venkovní sportoviště

•	 19.6. 2021 – Dětský triatlon

Vzhledem k stále  nejisté situaci ohledně vývoje Covid-19 není možné v  časovém předstihu plánovat další kulturní akce. V  případě 
rozvolnění a možnosti konání veřejných akcí budeme občany informovat rozhlasem nebo e-mailem. Konání akce bude vyvěšeno na 
vývěsní desce a webových stránkách.

Upozornění - poplatky na rok 2021:
• do 30.6. 2021 (popř. dle podepsané smlouvy) – poplatek za stočné - 1726,-Kč/osoba (VS při platbě na účet 2ČP2021)
• do 30.6. 2021 – poplatek SKO, VS 1ČP2021
• do 30.6. 2021 – poplatek PES, VS 4ČP2021, poplatek 50,- Kč/pes, každý další 100,- Kč

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

______________________________________________________________________________________

V případě zájmu o zapůjčení či vrácení knih kontaktujte paní Kláru Matějkovou tel.: 775 965 989. 
Otevírací hodiny knihovny:
22.4., 6.5., 20.5.-  od 18h - do19h
3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9., 23.9. - od 19h - do 20h
7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 30.12. - od 18h-do 19h
______________________________________________________________________________________

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.

Přejeme všem občanům slunečné jaro, pohodu,  
trpělivost a sílu při zvládnutí dnešní doby.

Zastupitelé obce Křešín


