
KŘEŠÍNSKÝ ČTVRTLETNÍK      Ročník 03/21 

 

 

Vážení občané, chalupáři a přátelé obce Křešín, 

 

rád bych Vás touto formou pozdravil a popřál Vám v podzimních měsících skvělou náladu a pevné zdraví. 

Nyní k základním informacím z obecního úřadu.  

 

V první řadě poděkování za vysokou účast při volbách v naší obci, přišlo volit 83 občanů a volební účast činí 

76 %. V těchto dnech se dokončuje údržba zeleně, bude se postupně likvidovat spadané listí a tím připravíme 

obec pro příchod zimního období. 

 

Dále Vás budu informovat o veškerém dění v obci, včetně probíhajících projektů, na které se nám podařilo 

získat dotace. 

 

Informace k projektu Višňovka: 

Revitalizace extenzivního stavu Višňovka – tento projekt je 

spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro 

regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní 

prostředí. Projekt bude ukončen 31.12.2023. 

 

V listopadu by se mělo začít s vysazováním 178 jednotlivých 

ovocných dřevin. Doporučuji naplánovat si procházku a sad 

Višňovku navštívit, určitě to stojí za to. 

Informace k projektu rekonstrukce budovy OÚ: 

Jak již mnozí z Vás, kteří chodí na veřejná zasedání, vědí, 

podařilo se nám získat dotaci na rekonstrukci budovy 

obecního úřadu. Rád bych Vás informoval o jednotlivých 

krocích, které tomu předcházely. Na počátku byla dohoda 

zastupitelstva o tom, že bychom se rádi pokusili získat dotaci 

na rekonstrukci budovy obecního úřadu a tím, aby se nám 

podařilo budovu obecního úřadu přestavět podle všech 

moderních stavebních postupů platných pro 21. století. 

 

14.12.2020 zastupitelé schválili 

podání žádosti o dotaci   na 

Ministerstvu pro místní rozvoj. Zároveň 

zastupitelstvo pověřilo starostu k podpisu 

smluv a právním úkonům s tím spojených. 

SLOVO STAROSTY 



Častka v tis. Kč

CELKOVÉ FINAČNÍ PROSTŘEDKY, KTERÉ  MÁ OBEC NA ÚČTĚ 2 730 671 Kč

Celková výše projektu   

v tis. Kč
Spoluúčast obce %

Vlastní zdroje 

(spoluúčast obce) v tis. 

Kč

Dotace

celková částka

REVITALIZACE EXTENZIVNÍHO STAVU VIŠŇOVKA 2 024 588 Kč 20% 404 918 Kč 1 619 670 Kč

Celková výše projektu   

v tis. Kč
Spoluúčast obce % Spoluúčast v tis. Kč

Dotace

celková částka

STAVEBNÍ ÚPRAVY A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 

BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU KŘEŠÍN
7 296 990 Kč 20% 1 542 162 Kč 5 754 828 Kč

Celková výše projektu   

v tis. Kč
Spoluúčast obce % Spoluúčast v tis. Kč

Dotace

celková částka

CELKOVÝ PŘEHLED DOTACÍ REALIZOVANÝCH ROCE 2021 9 321 578 Kč 20% 1 947 080 Kč 7 374 498 Kč

PŘEHLED FINANCOVÁNÍ PROBÍHAJÍCÍCH DOTACÍ

Předcházelo výběrové řízení na zhotovitele projektu, jehož vítěze vybrala 

komise a tím to celé začalo. Následovalo zpracování projektu, stavební 

povolení, které se zvládlo za 14 dnů od data podání. Stavební úřad 

v Jincích nám vyšel vstříc, což si zaslouží pochvalu a poděkování. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj nám 

díky tomu, že jsme veškeré 

podklady připravili včas a v té 

nejvyšší možné kvalitě, dotaci 

schválilo. V rámci rekonstrukce 

budovy obecního úřadu bude 

do této budovy konečně zavedena voda, vznikne zde místo pro 

kuchyňku, zasedací místnost, úklidová místnost, zůstane zde zachován 

prostor pro knihovnu, archív. Nově se zde vytvoří podkrovní část, ve 

které bude obřadní síň, kancelář pro účetní, kuchyňka a toaleta. 

V suterénu bude zastavěná plocha 51 m², v přízemí vznikne zastavěná 

plocha 93 m² a v podkroví bude zastavěná plocha taktéž 93 m². 

 

 

Budova je navržena jako bezbariérová a nízkoenergetická. Vytápění bude 

řešeno dnes nejmodernějším a nejúspornějším způsobem – tepelným 

čerpadlem. Celá stavba bude zachovávat rozměry původní budovy 

obecního úřadu. Obec pověřila firmu EVORD - Josef Hrdina pořádání 

veřejných zakázek, aby uspořádala výběrové řízení. Nejnižší nabídku na 

provedení stavby podala stavební firma Stavitelství Vlček s.r.o., 

Jungmannova 156/2b, 268 01 Hořovice, a to v celkové výši 

5.974.702,- Kč (bez DPH). 

 

 

 

Informace k financování probíhajících dotací: 

Tabulka finanční pokrytí dotací – celkové způsobilé výdaje, dotace, vlastní zdroje, spoluúčast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek kontroly hospodaření 

 

Dne 24. 9. 2021 proběhla na obecním úřadě kontrola dílčího přezkoumání hospodaření. Kontrola se týkala 

celkového hospodaření, dotací a účetnictví. Výsledek kontroly, cituji ze zápisu – NEBYLY ZJIŠTĚNY 

CHYBY A NEDOSTATKY. 

 

 

Váš starosta Miloslav Mudra 

 



Informace k územnímu plánu 
 

Územní plán je před schválením zastupitelstvem. Předpoklad závěrečného schválení je listopad, kdy přislíbil 

architekt dodání konečné verze. Po schválení zastupitelstvem bude územní plán vyvěšen na úřední desce a po 

uplynutí 15 dnů nabude právní moci. Do konce roku 2021 tak bude mít obec Křešín platný územní plán. 

 

Vysázení stromků u horního rybníka 

 

Jistě jste si všimli, že u horního rybníka došlo k výměně uschlých stromů, které byly nahrazeny novými. 

Vysázením byl pověřen pan JUDr. Michal Stárek, který je zároveň předsedou výboru pro životní prostředí. 

 

Veřejné telefonní budky 
 

Před zhruba třemi měsíci proběhla na sociálních sítích informace o odstranění poslední 

telefonní budky v republice. Překvapila mě reakce mnoha občanů s tvrzením, že na 

Křešíně máme stále telefonní budku. Ale skutečnost je jiná, dne 1.1.2021 byla 

odstraněna telefonní budka i u nás.  

 

Pojďme si připomenout pár mezníků z historie tzv. telefonních automatů: Roku 1881 

byla instalovaná první telefonní budka v České republice. Rok poté byla jedna z budek 

v Praze zřízena jako veřejná telefonní ústředna. Až 10 let po instalování první telefonní 

budky bylo umožněno veřejnosti začít využívat jejích služeb. Postupným 

zdokonalováním technologií se začalo roku 1991 platit telefonními kartami.  

 

Významným mezníkem pro veřejné telefonní automaty bylo zřizování pevných linek a následně mobilních 

telefonů, tím klesal zájem o veřejné telefonování. Na žádost obecních úřadů a také vzhledem k drahému 

provozu se rozhodl stát přestat dotovat tento systém a začalo probíhat odstraňování budek. Avšak musím říci, 

že vzhledem k nové hrázi horního rybníka, údržbě veřejné zeleně, opravě autobusové zastávky určitě nikomu 

z estetického hlediska veřejná modrá telefonní budka neschází. 

 

       Za kroniku OÚ Klára Matějková 

 

 

 

 

Lektorka TARA 

Naše občanka Eva Košťálová, jako lektorka Kundalini, Hatha a Jin jógy, otevírá nový kurz. 

Jelikož je o kurzy veliký zájem, kontaktujte přímo lektorku, paní Košťálovou, na tel. čísle: 777 109 622 

 

Zoe Kostková 
Zoinka se věnuje sportovnímu aerobicu, ve kterém letos dosáhla titulu 

mistryně České republiky. Tímto úspěchem se Zoe spolu s holkami z 

týmu zároveň nominovaly na mistrovství světa, které se uskuteční ve 

Francii. Děvčata se už moc těší a pečlivě se připravují. 

V blízké době jsou v plánu ještě nominační závody v Ostravě a Českých 

Budějovicích.  

Jedná se o závody FISAF. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz je 

členem Mezinárodní federace sportovního aerobiku a fitness FISAF 

International a jako jediný svaz v ČR má právo vyhlašovat soutěže v 

soutěžních formách aerobiku pro dospělé, juniory, kadety a děti. Rovněž 

má právo zajišťovat státní reprezentaci. 

A co obnáší trénink, který vede k dosažení takového úspěchu? 

SPOLKOVÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST 



Trénink Zoince zabere hodně volného času. Trénuje 4x týdně 

dvouhodinové tréninky. Domů se vrací kolem 19:00, a to už pak moc 

volného času nezbývá. K tomu musí zvládat školu, což se jí naštěstí daří 

dobře. 

Velkou odměnou za vynaložené úsilí je mimo jiné skvělý tým, ve kterém 

jsou všechny holky dobrými kamarádkami. Snaží se jedna druhou 

vzájemně podporovat.  

 

SDH Křešín 

Dne 5. 9. jelo podpořit naše SDH Křešín dobročinnou charitativní akci 

Děti dětem 2021. Výtěžek z této akce byl věnován Spolku Ichtyóza. Akci 

pořádá SDH Ohrazenice za podpory OÚ 

Ohrazenice již pátým rokem. Na základě 

sponzorských darů od pěti firem, startovného, 

prodejního bazarku a dražby dřevěné houby a 

dřevěné sovy bylo předáno spolku Ichtyóza  

30 265 Kč. Okolní Sbory dobrovolných hasičů 

přijíždí nejen podpořit charitativní činnost, ale 

také předvést, co naučili své hasičské děti, které 

samozřejmě nemine odměna ani stupně vítězů. 

Děti z SDH Křešín se umístily v mladších žácích 

na 1. místě, žáci B obsadili i 2. místo.  

Ve starších žácích obsadili místní děti 2. místo 

(žáci A) a 4.místo (žáci B). 

Obecní úřad gratuluje našim žákům ke krásným 

umístěním. 

 

Dovedové Křešín 

Ahoj všem sporťákům i nesporťákům! 😊 

Předně bychom chtěli prostřednictvím tohoto plátku poděkovat obci Křešín a všem Křešíňákům za podporu, 

kterou nám projevujete, když se potkáme na vsi, prostřednictvím sociálních sítí, ale třeba i textovými 

zprávami. Vaše milá slova nás vždy nesmírně těší. Děkujeme! 😊 

S hrdostí naši krásnou vesničku propagujeme při 

každé možné příležitosti. Křešín vzbuzuje 

zvědavost (stejně jako název Dovedové :-D), a tak 

často popisujeme, kde se Křešín nachází a co 

máme ve svém okolí za poklady. Jindy zase 

slýcháme – „Křešín, Brdy – tam to znám, tam je 

to nádherné!“ – a to se moc hezky poslouchá. 😊 

A kde všude jsme v letošní sezóně měli možnost 

Křešín zviditelnit? Celkem jsme absolvovali 13 

závodů cyklistického seriálu Kolo pro život 

(KPŽ). Podívali jsme se na nedaleký Orlík, do 

Plzně, Mladé Boleslavi, Chrudimi či na území 

bývalého vojenského výcvikového prostoru 

Ralsko. Naše barvy jsme hájili též na domácích tratích, které vedly lesy brdskými (Dobříš) a křivoklátskými 

(Beroun), navštívili jsme naši oblíbenou Šumavu (Zadov). Zabrousili jsme ale také na Moravu, kde jsme 

zážitky ze závodů mnohdy obohatili dobrým vínem, burčákem, frgály, korbáčíky a jinými místními 

dobrotami, ale i výlety po okolí. Konkrétně jsme zavítali do Znojma, Holešova, jež se rozprostírá na okraji 

Hostýnských vrchů a je znám mimo jiné právě legendárním cyklistickým závodem s příznačným názvem – 

Drásal, či do Stříbrnice u Králického Sněžníku. Též nás pohltila atmosféra podobající se té na Tour de 

France, kterou jsme měli možnost zažít na legendární Mlýnici v Klokočůvku u Oder. A nechyběla ani Mekka 

horské cyklistiky a biatlonu – Nové Město na Moravě. 



A co jsme si z letošních závodů odvezli? Pár 

šrámů, stehů a jiných defektů, ale také jsme 

dokázali ukořistit celkem 32 medailí a mnoooho 

skvělých zážitků v sedlech ale i mimo ně. 

Zároveň se nám povedlo dosáhnout jednoho 

absolutního vítězství a tří absolutních vítězství 

mezi ženami. Těmito úspěchy jsme si zajistili 

dostatečný počet bodů pro umístění se v 

celoročním bodování KPŽ. A tak se už nyní 

těšíme na Finálový večer, který se uskuteční v 

Praze, a v jehož rámci proběhne vyhlašování 

vítězů Prestige Trophy. Křešín na tomto 

oficiálním ukončení sezóny zazní hned třikrát, a 

to za dosažení tří prvních míst v rámci 

věkových kategorií, přičemž současně se jedná 

o zisk prvního místa v celkovém pořadí a absolutní výhry mezi ženami.  

A pak? Čeká nás krátký oraz a následný přechod na zimní přípravu. Zakuklení v četných vrstvách oblečení 

budeme natěšeně vyhlížet jaro! 😊 Potkáme se na kole či třeba na běžkách? 

Tak AHOJ a sportu ZDAR!  

 

Za tým Dovedové Křešín Kristýna Matějková 

 

 

 

VÝBOR PRO KULTURU A SPORT 

 

Vážení spoluobčané, 

milí čtenáři, 

 

v posledním čtvrtletí tohoto roku máme v plánu uskutečnit tyto aktivity: 

 

 Neděle 24. 10. 2021 – tvořivá dílna pro ženy – pletení košíků z přírodních materiálů. Lektorka 

paní Renata Feniková nás naučí plést košíky z přírodních materiálů. Začátek akce od 14.00 hod., 

místo konání: hala firmy M.P.M., spol. s r.o. – JUDr. Michal Stárek, Křešín 65. Vzhledem 

k rekonstrukci OÚ Křešín nám pan Stárek poskytl náhradní prostory pro společné setkání. Obec 

Křešín poskytuje na tuto akci příspěvek ve výši 300 Kč/osoba. Příspěvek platí pro ženy nebo dívky, 

které jsou trvale hlášené v obci Křešín, nebo jsou chalupářky. Vaši účast prosíme potvrdit nejpozději 

do pátku 15. 10. 2021 na telefonní číslo: Markéta Krajčová – 606 620 898. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIMNÍ AKCE 



 DRAKIÁDA pro děti a rodiče – termín konání: říjen – listopad. Pokud to bude možné, prosím, 

zakupte dětem draky již nyní. Konání akce oznámíme cca 2-3 dny předem, podle aktuální předpovědi 

počasí. Děti rozdělíme podle věkových kategorií a v časových intervalech budeme soutěžit. Každé 

soutěžící dítě obdrží od obce Křešín malý dárkový balíček. Tak neváhejte a začněte trénovat již dnes 

😊. 

 Podzimní výzdoba na čekárně – letničky na čekárně budou vyměněny za podzimní výzdobu. 

 Adventní výzdoba ze dřeva – pan Václav Jícha nám přislíbil pomoc s výrobou adventní výzdoby ze 

dřeva, která bude umístěna kolem čekárny a u kapličky. 

 Sobota – 4. 12. 2021 – Čertův pochod aneb cesta do pekla – rádi bychom navázali na úspěšnou 

loňskou akci a zorganizovali pro děti netradiční Mikulášskou nadílku. 

 

Výše uvedené akce budou probíhat v souladu s aktuální pandemickou situací v ČR. 

 

Přejeme všem občanům krásný podzim a těšíme se na společná setkání. 

 

   Markéta Krajčová a Ing. Alexandra Bínová 

 

 

 

1. ročník soutěže o nejkrásnější truhlík 

Do 30. 8. 2021 jste měli možnost se přihlásit do soutěže  

„O nejkrásnější květinový truhlík Křešína“. Máme obrovskou  

radost, že jste soutěže využili. Celkem jsme k hodnocení obdrželi  

14 fotografií. Floristka, paní Jitka Hubingerová, nám odborně vybrala 

první tři nejlepší. Hodnotila celkový vzhled fotografie, nápad a 

kondici osázených květin. Na třetím místě se umístila paní Věra 

Lapáčková se svým bohatě obsypaným růžovým květináčem.  

Druhé místo získala paní Ivana Novotná se svou sesazenou dekorací 

na starožitné váze. A první místo, úplně nejkrásnější, vyhrála 

jednoduchost a elegance paní Alexandry Fajrajzlové. Všem dámám 

budou jejich výhry osobně předány během následujících dní. 

 

1. Místo - elegance paní Alexandry Fajrajzlové 

 

Srdečně blahopřejeme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Místo - paní Ivana Novotná se svou sesazenou dekorací na starožitné váze 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Místo - paní Věra Lapáčková se svým bohatě obsypaným růžovým květináčem 

 

 

 

 

 

Informace z OÚ Křešín 

 

 Obec má zajištěnou zimní údržbu. 

 Slevy z TKO pro seniory a děti na rok 2021 –  vynasnažíme se tyto slevy udržet i v letošním 

roce. Výsledné odsouhlasení proběhne na dalším veřejném zasedání. 

 Průjezdní propustky do CHKO Brdy (VLS ČR)  – stejně jako v loňském roce má OÚ 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 

 TKO  – první vývoz se letos uskutečnil 6. 1. 2021 a dále pravidelně každých 14 dnů 

 POKLADNA – otevřena po dobu úředních hodin na obci – paní Markéta Krajčová – mobil: 

606 620 898 

 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) Platba na účet - číslo účtu obce: 16520211/0100 

Hotovostní úhrada - v úředních hodinách OÚ, složenkou na účet 

 do 31. 3. 2021 – poplatek za svoz SKO – 600,- Kč/osoba (VS při platbě na účet 1ČP2021) 

 do 31. 3. 2021 – poplatek za psa – 50,-Kč/pes, druhý a další 100,- Kč (VS při platbě na účet 

4ČP2021) 

• Slevy z TKO pro seniory a děti na rok 2021 – Sleva 30% se vztahuje na starobní a invalidní 

důchodce s trvalým pobytem v obci Křešín, Sleva 50% se vztahuje na děti ve věku do 18 let s 

trvalým pobytem v obci Křešín 

 KNIHOVNA  - Vzhledem k plánované rekonstrukci Obecního úřadu bude omezena i místní 

knihovna. V průběhu října nám zapůjčí knihovna Jana Drdy nové seskupení knih. 

Zapůjčení knih je možné po předchozí domluvě u pí. Kláry Matějkové na tel. čísle: 775965989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Společenská kronika od 1.7. do 30.09 

Kulaté jubileum oslavili: 

 

26. 8. Zdeňka Endrštová - 96 let 

 

Jubilantce srdečně blahopřejeme. 

 

 

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. 

 

 

Narození:         

 

10. září se stalo významným dnem pro křešínského starousedlíka  

pana Jakuba Matějku a jeho manželku Veroniku Matějkovou.  

Narodila se jim dcera Jessica Matějková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Kalendář akcí 

 

24. 10. 2021 – Tvořivá dílna pro ženy – začátek od 14.00 hod. – hala společnosti M.P.M., spol. s r.o.,  

                        Křešín 65 

Říjen - listopad – Drakiáda pro děti a rodiče – termín konání bude upřesněn 

28. 11. 2021 – Advent v Křešíně – od 17:00 hod. – zahájení adventu s hudebním uskupením  

                        Macechy a jejich přátelé 

4. 12. 2021 – Čertův pochod aneb cesta do pekla – předběžný začátek v 17.00 hod. 

 

 

 

 

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

 

Přejeme všem občanům úspěšný vstup do nového roku 2021. 
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