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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé obce Křešín, budu Vás 
v několika bodech informovat o dění na úřadě:

•	 zajistili jsme v obecním lese označení všech stromů napadených 
kůrovcem určených k vytěžení, abychom předešli dalšímu šíření 
kůrovce. Vyznačení odborně provedl pracovník Lesů České 
republiky, s.p. Těžbu se budeme snažit zajistit pomocí odborné 
firmy nebo prostřednictvím VLS ČR, s.p.

•	 na revitalizaci Višňovky obec obdržela dotaci z OPŽP ve výši 
1 619 670 Kč. Proběhlo výběrové řízení a byla vybrána nejnižší 
nabídka od  firmy PETUNIA, s.r.o., pro neustálé připomínky 
a protahování termínu započetí realizace, se tato výše uvedená 
firma realizace zakázky vzdala. Jako druhá firma byla vybrána 
firma POMOC Týn nad Vltavou, z.s., s  touto firmou vedu 
jednání a budu rád, když práce co nejdříve začnou.

•	 stavební úpravy objektu občanské vybavenosti budovy 
Obecního úřadu v  Křešíně. Již jsem Vás informoval, že jsme 
koncem roku podali žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní 
rozvoj. Tuto dotaci v celkové výši 7 296 990,- Kč se nám díky 
našemu úsilí podařilo získat.  Spoluúčast obce na této zakázce 
bude činit cca 1  500  000 Kč. Bude vyhlášeno výběrové řízení, 
které vybere stavební firmu, jenž nabídne nejnižší nabídku. 
O dalším průběhu Vás budu informovat.

•	 dále probíhá připomínkové řízení k územnímu plánu (ÚP) obce. 
V letošním roce by měl být ÚP schválen a obec se jím bude řídit. 
Na ÚP jsme zajistili dotaci, která nám byla prodloužena do konce 
tohoto roku 2021 a pokryje veškeré náklady na vytvoření ÚP. 
Termín dodržíme.

•	 byla provedena kontrola hospodaření obce ze strany krajského 
úřadu, v hospodaření obce nebyly zjištěny závažné nedostatky.

•	 věřím, že jste zaregistrovali uklizený obecní les, vysekané obecní 
cesty včetně náletu dřevin, posekanou náves a obecní pozemky.

•	 musím pochválit vás občany, kteří jste si vzali k srdci fotografie 
nepořádku u  svozových nádob (kontejnerů), které jsme 

zveřejnili v minulém vydání čtvrtletníku. Mám z  toho radost, 
a  ještě jednou Vás chválím, že nejste lhostejní k  prostředí, 
ve kterém žijeme.

•	 k  níže uvedenému článku informace výboru pro životní 
prostředí ohledně Višňovky, bych se rád vyjádřil. Obnovením 
sadu Višňovka bychom měli bezesporu ctít práci starších 
spoluobčanů a  jejich předků. Sad by měl sloužit především 
našim občanům, chalupářům a přátelům obce Křešín. 
V momentě, kdy bychom tam vybudovali výhledové či vyvýšené 
místo v podobě rozhledny a další prvky, tak tím začnou proudit 
do Křešína davy turistů a dalších návštěvníků. Nemám nic proti 
turistům či návštěvníkům Brd, najdou zde koniklece, naučnou 
stezku Z  Jinec na  Olymp Brd, ale již nyní máme problém 
s  parkováním místních spoluobčanů a  přijíždějících turistů, 
houbařů či návštěvníků Brd. Ztrácíme tím klid vesnice a obci 
to nic nepřináší.
Turista přijede s připravenou svačinou, kterou si v pohodě sní 
v krásném prostředí Višňovky a pro obec po něm zbyde pouze 
odpad, který obec bude muset uklidit. Nehledě k tomu, že Vám 
bude před vraty parkovat zcela cizí vůz. Pro zvýšený počet 
návštěvníků u  nás nemáme v  současné době vybudovanou 
žádnou infrastrukturu. 
V neposlední řadě bychom neměli zapomínat, že zde přes Křešín 
vede cyklistická stezka Praha-Vídeň, která každoročně přiláká 
do obce davy turistů. Pokud budeme v naší obci chtít rozvíjet 
turistický ruch, měli bychom to dělat koncepčně. A především 
vyčíslit jaké roční náklady pro obec v  podobě vybudování 
parkovacích míst, likvidace odpadů, údržby turistických atrakcí 
atd. to bude znamenat. Vycházím ze skutečnosti Obecnice, kde 
s tím mají nemalé problémy. Pamatujme i na bezpečnost našich 
dětí, které si zde na  návsi hrají a  budou ohroženy zvýšeným 
provozem na místních komunikacích. Ponechme pro naše děti 
vesnici klidnou a bez zvýšeného provozu.

Myslím si, že můj názor stojí za zamyšlení. 
Váš starosta Miloslav Mudra

Vážení spoluobčané, milí čtenáři. 
Vítejte u druhého čísla letošního Křešínského 

čtvrtletníku. Ráda bych chtěla poděkovat všem, kteří se 
jakkoliv zapojili do pomoci na jižní Moravě. Když už jsme se 
začali radovat z pomalu se rozvolňujících omezení, příroda nám 
opět ukázala, kdo je vlastně pánem. Avšak trvalé lidské štěstí 
je čistě v nás a mezi námi. Vlna solidarity a lásky je tak silná, 

že přes všechnu viditelnou zkázu dává naději na lepší zítřky. 
Zachovejme v sobě tu lásku, dlužíme to těm, kteří za naši 
přítomnost bojovali. Svět bude takový, jaký si ho uděláme. 

Stále můžeme dokázat, že jsme se probudili ze sebestřednosti 
a přehodnotit priority našich životů. Moravo, drž se. Křešíne, žij. 

A teď do práce! 
Za redakční radu Alexandra Bínová

Oslava MDD v Křešíně

První dárek k MDD obdržely děti z Křešína 8.6. 2021, kdy byl 
na  obecním hřišti instalován betonový pingpongový stůl. 

Hřiště bylo z přední strany a  částečně i  z boční strany oploceno 
drátěnkou, na  kterou byla připevněna zelená tkanina, aby se 
zabránilo vniknutí míčku do  vozovky a  případnému zranění 
hrajících si dětí. Kolem ohniště byly umístěny nové dřevěné 
lavičky, které umožňují pohodlné večerní posezení při opékání 

vuřtů. Dokázali jsme vytvořit příjemné sportovně-odpočinkové 
místo, které současně neruší poklidný ráz obce. Do budoucna je 
naším cílem pozemek co nejdříve oplotit z důvodu častých návštěv 
černé zvěře, která ničí vybudovaný travnatý povrch. 

19.6. 2021 proběhlo sportovní odpoledne, kterého se kromě dětí 
mohli účastnit také rodiče nebo prarodiče. Den byl jako malovaný, 
na nebi jen malé mráčky a na teploměru asi 30°C. Trochu ironicky 



řečeno: „Zkrátka ideální podmínky pro Orientační běh.“ Dětské 
nadšení bylo velké a my dospělí jsme to museli vydržet. Start i cíl 
závodu byl u kapličky. Děti obdržely mapu s vyznačenými body, 
které musely v  terénu nalézt, u  každého kontrolního bodu byla 
současně připravena část tajenky, s  umístěním pokladu. Tomáš 
Sládek nám všem tak trochu zamotal hlavu a putování po lese bylo 
o  to zajímavější. Menší děti za doprovodu dospělé osoby zdolaly 
trasu 4 km s 10 kontrolními stanovišti, děti nad 10 let měly trasu 
delší cca 8 km a  20 kontrolních stanovišť. Nejdůležitější bylo, 
že do  cíle postupně dorazily všechny skupinky, které se vydaly 
na trasu. Uf, naštěstí to dobře dopadlo …

Po  18 hod. jsme měli sraz na  hřišti, kde jsme pokračovali 
do  nočních hodin. Děti měly připraveno občerstvení – opékání 
vuřtů a  malinovku. Každý soutěžící obdržel poklad ve  formě 
balíčku s  různými dobrotami. Společně jsme hráli kin-ball, ping 
pong, nohejbal. Připraveno bylo letní osvěžení v hasičské nádrži 
a kdo chtěl jen tak odpočívat, seděl u ohně a užíval si hezký den.

Děkuji všem, kteří pomohli s  brigádou na  oplocení hřiště 
a s přípravou a konáním dětského dne. Vážím si toho, že vám všem 
není líto věnovat svůj osobní volný čas na  veřejně prospěšnou 
činnost .

Za OÚ Křešín – Markéta Krajčová

Účastníci dětského dne na obecním hřišti – 19.6. 2021

Informace výboru pro životní prostředí k projektu Višňovka

V  průběhu loňského a  letošního roku proběhla celá řada 
jednání a diskuzí k revitalizaci stávajícího sadu Višňovka. Sad 

byl vysázen přibližně v letech 1952 – 1953, samotná výsadba sadu 
s sebou musela nést velké odhodlání a úsilí, tzn., že v Křešíně museli 
žít lidé pracovití, schopní společně se domluvit, pracovat, budovat 
a následně sad udržovat pro budoucí generace. Následovníci, tedy 
my, současní obyvatelé jako nástupnická generace, máme nejen 
faktickou, ale i morální povinnost toto dílo nenechat zničit.

Sad dlouhou dobu nebyl udržován a obnovován, což je na jeho 
stavu, převážně ovocných dřevin, viditelné. Některé partie sice 
byly v  minulém století různě dosázeny, celkově se však jedná 
o  dospělé dřeviny různého zdravotního stavu a  různé vitality. 
Mnohé dřeviny jsou odumřelé a jiné částečně proschlé. V případě, 
že dojde k jejich odbornému ošetření, je předpoklad opětovného 
plnění životních funkcí ovocných dřevin. Z  biologického 
posouzení vyplývá, že stárnoucí ovocné dřeviny jsou velice cenné 
pro biologickou rozmanitost celého území sadu a přilehlých ploch. 
V odumřelých částech stromů je pestrá škála různých druhů hub, 
lišejníků dřevokazného hmyzu, byli zde objeveni brouci, kteří se 
v podobných lokalitách nevyskytují, přítomnost těchto organismů 
obecně je přínosné pro dutinové ptactvo. 

Z obsahu projektu vyplývá: 
Pokud nedojde ke  kácení, ale pouze k  ošetření stávajících 

dřevin a  k  výsadbám nových ovocných dřevin, ostatní zásahy, 
jako je odstranění křovin a náletových dřevin nebo ořez stromů, 
budou mít spíše pozitivní vliv. Významná je následná péče 
o  území, především údržba bylinného patra, která může velmi 
kladně působit na společenstva hmyzu. Ideální variantou by bylo 
mozaikovité kosení, vhodné je i  rovněž extenzivní přepásání 
(ideální jsou ovce). Realizací nedojde k  poklesu biodiverzity, ale 
naopak k  jejímu navýšení oproti stávajícímu stavu. Navržená 
vegetace je posunem k  potenciální přirozené vegetaci, stromové 

patro je dominantně doplněno o listnaté druhy kultivarů ovocných 
dřevin. Převážná většina předmětné lokality je tvořena dřevinami 
stejného stáří. Dojde k doplnění nových mladých jedinců. Zvláště 
přínosné budou navržené rozsáhlé výsadby a ošetření stávajících 
dřevin - cílem je prodloužení setrvání dřevin na stanovišti. Staré 
kmeny budou ponechány na místě a budou tvořit základ po další 
rozvoj biologicky rozmanitého prostředí.

V případě realizace tohoto projektu obec nejen obnoví vcelku 
unikátní třešňový a višňový sad s přilehlými smíšenými zalesněnými 
plochami vysoké biologické, entomologické a  ornitologické 
hodnoty, ale zároveň obci vyvstane veliký závazek a povinnost se 
příkladně starat o  toto území, do  kterého bude vložená nemalá 
investice jednak z peněz MŽP, ale i z obecního rozpočtu. 

Z  projektu tedy pro obec vyplyne povinnost starat se nejen 
o  samotný sad, nově vysazené stromy, ale i  o  přilehlá území co 
nejšetrnější formou. Stříhání nových stromků (176 ks), zalévání 
a pletí, kosení ploch uvnitř sadu apod. Vyvstane nutnost pořízení, 
nebo smluvního zajištění zemědělské mechanizace na  kosení 
a  odvoz posekané trávy, zřízení kompostéru v  severojižní části 
sadu a péče o něj (obracení, aj.).

Projektant, pan Martin Brokeš, je nadšeným odborníkem ve věci 
ochrany a rozvoje přírody, je ochoten trvale s námi spolupracovat, 
napomáhat rozvoji území směrem k  přirozené obnově přírody 
a rozvoji krajiny. 

Do budoucna bude potřeba počítat s těmito náklady v rozpočtu 
obce a vyčleňovat dostatečné finanční prostředky pro tento projekt. 
Současně je nutné se snažit získávat prostředky z dotačních titulů 
pro údržbu a rozvoj tohoto projektu.

Vize projektu Višňovka:
Vytvoření nového užitného, obytného prostoru Křešína, kde 

bude možno trávit volný čas s následujícími možnostmi využití, 
jak pro všechny obyvatele, ale i návštěvníky Křešína.



Informace z OÚ Křešín
•	 Květinová výzdoba na čekárně – během května byly osázeny 

letničkami 3 květníky, děkujeme Pavlínce Neuwirthové a její 
babičce paní Jitce Hostošové, které chodí kytičky pravidelně 
zalévat.

•	 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.

Čarodějnický rej na obecním hřišti Výzdoba s pavoučí sítí u kapličky

Čarodějnice – 30.4. 2021

Nadpřirozené bytosti koronavirus neomezuje, a tak i letos 
zavítal čarodějnický rej na místní hřiště a ke kapličce. Na děti 

čekaly drobné sladkosti na pavoučí síti u kapličky a nás ostatní 
potěšila zajímavá neobvyklá výzdoba.

1) Možnost sběru třešní a višní.
2) Vytvoření prostoru pro posezení a  pozorování přírody, 

okolních výhledů (zejména na Plešivec-vyvýšené vyhlídkové místo)
3) Využívání prostoru pro vzdělávání zejména dětí, vytvoření 

naučné stezky, seznamování s  přírodou, specifika území a  Brd, 
školy a školky na vycházce v přírodě atd.

4) Zvýšení biodiverzity krajiny (květnaté louky, hmyzí domky, 

kameniště pro ještěrky, včelíny).
5) Využití prostoru pro sportovní činnost dětí, dospělých 

i  seniorů (orientační běh, jóga, hmatová stezka, stezka bosou 
nohou atd.). 

Za výbor životního prostředí OÚ Křešín
JUDr. Michal Stárek, Ing. Eva Koudelová, Soňa Čermáková

SPOLKOVÁ ČINNOST – SDH Křešín

Křešínský bleší trh (swap) a garážový výprodej

Dne 1.8.2021 v  čase od  8:00 do  14:00 pro vás SDH Křešín 
připravilo v  prostoru firmy MPM spol. s  r.o. – Křešín 65, 

garážový výprodej a  swap (bezplatná výměna věcí). Jedná se 
o  akci, kde můžete vyměnit/levně zakoupit fajn věci, které už 
vám dosloužily, ale mohou ještě udělat radost nebo být potřebné 
někomu jinému.  Od 8:00 do 10:00 můžete přinést přebytečné věci, 
které chcete darovat „za odvoz“, nebo levně prodat. V průběhu dne 
můžete nakupovat, vyměňovat a  vybírat cokoliv, co se zase hodí 

vám. Mezi 13:00 a  14:00 si pak vyzvednete penízky za  prodané 
zboží, nebo věci zpět. Cenu určujete pouze vy. Nenakupováním, 
rozumným nakupováním, tříděním, recyklací a posíláním věcí dál 
šetříme energii, planetu a  prodlužujeme životní cyklus výrobků. 
Jedná se o  nejšetrnější a  nejúčinnější způsob ekologického 
získávání věcí, jehož záměrem je udělat radost ostatním a zbavit se 
věcí smysluplně. 

Děkujeme 
Za SDH Křešín - Alexandra Bínová

PŘIPOMENUTÍ

Nezapomeňte na letní soutěž o nejkrásnější letní květinové 
truhlíky obce Křešín a zasílejte vaše fotografie na e-mail: 

kresin.kone@email.cz

Soutěžíme o hodnotné ceny (uvedeno v minulém čísle 
čtvrtletníku).
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Společenská kronika
Kulaté jubileum oslavili: paní Jana Havlová – 75 let pan Josef Mašek – 75 let
Jubilantům srdečně blahopřejeme.

Naše řady opustili:
pan Milan Fučila  pan Ing. Ivan Slavíček  pan František Zeman

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
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 a pohodové léto.

Zastupitelé obce Křešín

Výlov spodního 
rybníka

Spontánní akce na vyčištění 
dolního rybníka proběhla 

v sobotu 3.7. 2021. Aktivní 
spoluobčané a současně vášniví 
rybáři se dali do práce a vyčistili 
dolní rybník od pořádné hromady 
žabince. Rybám se lépe žije a děti 
nepřijdou o pořádné úlovky .

Mladí rybáři a jejich největší 
úlovek

Rybáři z Křešína jsou správní chlapi 


