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SLOVO STAROSTY 
Vážení občané, chalupáři a přátelé obce Křešín. Rád bych Vám 
v úvodu popřál krásné prázdninové dny, pohodovou dovolenou 
a mnoho zážitků, které prožijete s rodinou nebo s přáteli. Prostě, 
pohodové dny a klid v duši.  

Nyní pár slov k hospodaření a dění v obci.
  
Rekonstrukce obecního úřadu  

Plánovaná investice - rekonstrukce obecního úřadu ve výši 
7.296.990,- Kč, zdárně pokračuje a blíží se do konečné fáze, jak 
jste mnozí zaznamenali. Jsou již dokončeny venkovní práce, 
došlo k uložení nádrže na dešťovou vodu, která se bude 
využívat zpětně po úpravě jako užitková voda.  

Technologie na úpravu vody bude umístěna ve sklepních 
prostorách obecního úřadu. Z důvodu nemožnosti provedení 
studny, zásobování vodou bude řešeno tímto zpětným využitím 
předčištěné dešťové vody. 

Když jsem narazil na sklepní prostory, tak mnozí jste 
zaregistrovali, že došlo k jejich vyklizení. Z důvodu mé 
zahraniční dovolené jsem pověřil likvidační komisi, aby 
vyřadila věci, které se léta nevyužívají z majetku obce a legální 
cestou je zlikvidovala.  

Nebylo lehké například vystěhovat nevyužívaný soustruh, ale 
poradili si, za což jim děkuji. O likvidaci je sepsán protokol a 
obec za odevzdané kovy atd. obdrží částku ve výši 32.500 Kč, 
váhově bylo odvezeno šest a půl tuny materiálu.  

Nyní se sklepní prostory upravují pro technologické zázemí 
obecního úřadu, stejně tak se provádí závěrečné dokončovací 
práce ve vnitřních prostorech budovy. Budeme se snažit, aby se 
nadcházející podzimní volby konaly již v nové budově obecního 
úřadu.  

Co jsme zaplatili na fakturách vztahující se ke stavbě za období 
od 1.4. 2022 do dnešního dne : částky 1.140.101 Kč,        
921.325 Kč, 689.698 Kč, celkem obec uhradila za dané období 
2.751.124 Kč.  

V současné době obec nepotřebuje čerpat a nečerpá poskytnutý 
kontokorentní úvěr. Stavbu si můžete prohlédnout na 
fotografiích. Případní zájemci o prohlídku si mohou budovu 
prohlédnout po dohodě na telefonu: 777 052 500.  

Myslím si, že se za období, kdy jsem vedl obec jako starosta,     
nemusím stydět. 

KŘEŠÍNSKÝ ČTVRTLETNÍK 
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Projekt Višňovka
 

Projekt, který byl započat v minulém volebním období a úspěšně dokončen v prosinci roku 2020, cena projektu obnovy 
je 2.024.587 Kč. Obnova a realizace začala v roce 2021, což jste zaregistrovali a bude probíhat až do konce roku 2023. 
Poskytnuta dotace od SFŽP ve výši 1.619.670 Kč.  

Většina provedených prací je již ze strany obce uhrazena. V současné době se firma, která práce na obnově prováděla, 
stará o nově vysazené stromečky a tak bude činit až do ukončení realizace, o čem jsem se již zmiňoval (listopad 2023).   

V letošním roce a daném období od 1.4. 2022 jsme firmě Sdružení POMOC z.s. z Týna nad Vltavou / firma provádějící 
obnovu Višňovky /, žádné práce nepropláceli. Naopak na obci bude v rámci daného projektu sad udržovat a provádět 
šachovnicové sekání, kde se sekané úseky budou měnit.  

První sekání již proběhlo a obec zaplatila 4.000 Kč. Před sekáním bylo nutné pozemek sadu uklidit od větví a kamenů, 
čehož se ujalo místní SDH a zorganizovalo brigádu za účelem vyčištění sadu. Za údržbu a vyčištění sadu obci 
vyfakturovalo SDH částku 9.400 Kč. Na úklidu se podílela technikou firma pana Stárka M.P.M spol.s.r.o., která za 
použití techniky vyúčtovala 3.388 Kč. Obec zaplatila celkem za údržbu 16.788 Kč.  

V budoucnu se bude údržba převážně týkat sekání dílců, které se budou postupně měnit. Porovnám-li cenu obnovy           
a realizace, oproti položce za sekání, tak bych se nad tím ani nepozastavoval, protože byl zhodnocen obecní majetek         
a zveleben velký kus přírody vhodný na procházky.  

Rád bych se ještě vrátil k době, kdy se prováděla výstavba kanalizace a obci chyběly finanční prostředky pro výstavbu, 
tak vznikla úvaha prodat Višňovku, aby se obec nemusela zadlužit. Dnes jsem moc rád, že se tak nestalo. I toto se událo 
za mého vedení obce, někteří občané mně to do dnešní doby neodpustili. Nechť berou jako zadostiučinění, že jsem sehnal 
na obnovu peníze, zrealizoval obnovu Višňovky a dotáhl to do zdárného konce, i přes připomínky některých zastupitelů. 
Někteří zastupitelé mě naopak při rozhodování podpořili.  

Kde dnes šetříme
 

Investice do úspornějších svítidel veřejného osvětlení se určitě vyplatila, ale nemalou měrou se projevila i práce úřadu 
z domova a nepoužívat drahé přímotopy, které byly původně ve zbourané budově obecního úřadu. Při vyúčtování kdy 
většina odběratelů elektrické energie doplácí, má tak obec vysoký přeplatek. Obci za energii bylo vraceno celkem   
22.679 Kč. 

Co se nedařilo, ale konečně bude (snad) svítit.
 

Nerad bych to zakřikl, ale veřejné osvětlení pro spoluobčany na okraji katastru obce Křešín sousedící s obcí Felbabka, 
bude po doslova několikaletém úsilí svítit a nebude to již mojí noční můrou, ale ani budoucího starosty.  

Pro nevyjasněné majetkové nesrovnalosti se projekt táhl roky, tyto vztahy nejsou vyřešeny dodnes. V budoucnu se 
k tomu budou majitelé nemovitostí muset určitě vrátit a vyřešit. Osvětlení, majetek obce, bylo vybudováno na 
soukromém pozemku.  

Kontrola hospodaření obce

Obec prošla kontrolou (auditem) hospodaření obecního úřadu za předešlý rok 2021. Kontrola Krajského úřadu proběhla 
v květnu, stanovisko kontrolního orgánů „bez závad a připomínek“. Další kontrolu jsem inicioval na konec srpna, 
případně září, to je doba kdy budu úřad předávat a rád bych předal s čistým štítem. 
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Další informace
  

Na Veřejném zasedání dne 15.6.2022 usnesením číslo 18/2022 byl schválen počet zastupitelů pro nadcházející volby.     
Pro další volební období zastupitelstva obce Křešín bylo schváleno a ustanoveno pětičlenné zastupitelstvo. 

Za nedlouho tu máme nové volby do zastupitelstva obce. Chtěl bych Vás požádal o to, abyste určitě volili dle svého 
uvážení a své svobodné vůle, ale také měli na mysli rozvoj obce, který bude sloužit občanům a nedávali na volební sliby.  

Jsem na konci svého dvanáctiletého působení na obecním úřadě jako starosta, někteří to přivítají s velkou radostí, někteří 
možné ne, ale na kandidátní listině pro nadcházející volby do zastupitelstva obce, už mě nenajdete. 

Váš starosta Miloslav Mudra

Zvýšené nebezpečí požárů

Nejen v souvislosti s požárem v Českém Švýcarsku, ale také z důvodu nepříznivých meteorologických podmínek, 
upozorňujeme, že stále na území Středočeského kraje platí nebezpečí vzniku požárů. 

Proto je na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů zakázáno: 

• rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu, kůry, trávy, spalování hořlavých látek na volném 
prostranství, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně), 

• kouření (s výjimkou elektronických cigaret), 

• používání zábavní pyrotechniky, 

• používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení, 

• vypouštění „lampionů štěstí“, 

• vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich 
obhospodařování, 

• zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými 
materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod. 

Žádáme proto občany, aby se v přírodě, všude, kde hrozí sebemenší riziko 
vzniku požáru, chovali uvážlivě a dbali příslušných zákazů a obecných 
doporučení.  
Chovejme se s úctou k přírodě a chraňme její bohatství, na které můžeme 
být, zejména v okolí naší obce, právem hrdí. 

Covid posilující dávka
 

Jak mnozí z Vás víte, pandemie COVID bohužel nepolevuje ani v letních měsících,  a některé nemocnice musely 
přistoupit dokonce k omezení návštěv. Na podzim nás čeká další vlna onemocnění COVID a proto již dnes zdravotnické 
zařízení nabádají k další posilující dávce. Od 18. července je možné dostat druhou posilovací dávku očkování proti 
onemocnění Covid.  
  
Ministerstvo zdravotnictví ČR doporučuje aplikace především osobám starším 60 let, a naopak mladším rizikovým 
pacientům. Očkovat by primárně měli praktičtí lékaři, lidé mohou například vyrazit i do nemocnic. 
  
V rámci většiny očkovacích míst (nemocnic a poliklinik) na území Středočeského kraje, která v současnosti očkují, je 
umožněno nechat se očkovat druhou posilovací dávkou. Nicméně vzhledem k současné nemožnosti registrace 
prostřednictvím Centrálního rezervačního systému k podání této dávky a k omezeným kapacitám očkovacích míst, kraj 
žádá občany o předchozí telefonickou konzultaci s daným očkovacím místem.  
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Spolková a kulturní činnost
Myslím si, že život bez snů a cílů není naplněný. Snít můžeme o čemkoliv, ale ne všichni máme tu vůli dotáhnout svůj 
sen v realitu. Jelikož čtete sportovní sekci, jistě tušíte kam směřuji.   

Znám pár lidí, kteří si na to nehrají a jdou si tvrdě za svým: 

 MISTRYNĚ EVROPY ve sportovním aerobiku   
 Zoe Kostková se svým týmem 

 Na fotografii čtvrtá zprava. 

        

MISTR REPUBLIKY ve       
    sportovní gymnastice           
       Tomáš Lapáček.

    

 ELIŠKA SLÁDKOVÁ - zastoupila úžasné 2. místo  
 na CELOREPUBLIKOVÉ soutěži v červeném volejbale  
 ve dvojicích, kde smí odpalovat míč pouze prsty.  

 Dále si vybojovala 3x ZLATÉ UMÍSTĚNÍ  
 a jedno sedmé místo. 
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Spolková a kulturní činnost

Dovedové Křešín
 

JAKUB MATĚJKA - loňský ABSOLUTNÍ VÍTĚZ Prestige Trophy Classic v cyklistických závodech horských kol na  
35-40 km - prozatím si vyjel 2x ZLATOU medaili,             
2x Stříbrnou medaili, 2x BRONZOVOU medaili. 

KRISTÝNA MATĚJKOVÁ - loňska ABSOLUTNÍ    
VÍTĚZKA Prestige Trophy Classic v cyklistických 
závodech horských kol na 35-40 km - prozatím si vyjela      
2x ZLATOU medaili a 2x STŘÍBRNOU medaili. 

BOHUMIL MATĚJKA - loňský PRVNÍ MUŽ v seriálu 
KPŽ v cyklistických závodech na 35-40 km v kategorii nad 
60 let - letos si vyjel 6x ZLATOU medaili. 

MICHAL MATĚJKA - si v letošním roce vyjel               
4x ZLATOU a 1x STŘÍBRNOU medaili a má velice 
pozitivně našlápnuto na vedoucího muže ve věkové 
kategorii 40-49 let. 

VLADIMÍR VALTR - Motokrosový závodník,  
který se snaží vyplnit svůj sen a obhájit  
ABSOLUTNÍ VÍTĚZSTVÍ z roku 2020  
v Šumavském amatérském poháru.  

Sezóna motokrosu teprve začíná, ale již má  
2x STŘÍBRNOU medaili  
a 1x BRAMBOROVOU medaili. 

Gratuluji nejen zde uveřejněným v cestě za úspěchy, ale Vám všem, kterým se cesta daří.  
Přeji sílu a odhodlání v plnění snů.  

Za Kronikou OU Křešín  
Klára Matějková 

Čarodějnice na hřišti
V dubnu se jako tradičně konaly čarodějnice na hřišti. Obec Křešín přispěla dětem na občerstvení a před samotným 
zahájením na hřišti proběhlo vystrojení čarodějnice na kterém se podílely místní děti, pod vedením Miroslavy Černé       
a Kláry Matějkové. 

Dětský den
V červnu, konkrétně 18.6. proběhl na místním hřišti dětský den, na kterém byly připraveny sportovní soutěže                  
a občerstvení. Dětský den organizoval Výbor pro kulturu a sport, za finanční podpory obce.
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Informace z OÚ Křešín 

• Obec má zajištěnou údržbu zeleně.  

• 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 hlášenýmv obci Křešín na dobu 24 hodin. Zapůjčení propustky pouze po 
předchozí telefonické domluvě v čase 16.00 – 18.00 hodin. Kontakt: Klára Matějkové – mobil: 775 965 989 nebo 
Jarmila. Lapáčková – mobil: 725 773 896 

• TKO – první vývoz se letos uskutečnil 5. 1. 2022 a dále pravidelně každých 14 dnů  

• POKLADNA – otevřena po telefonické domluvě – paní Markéta Krajčová – mobil: 606 620 898  

• Upozornění - poplatky na rok 2022: 
do 30. 6. 2022 (popř. dle podepsané smlouvy) – poplatek za stočné - 1726,-Kč/osoba (VS při platbě na účet 
2ČP2022) Platba na účet - číslo účtu obce: 16520211/0100 
Hotovostní úhrada - v po telefonické domluvě – paní Markéta Krajčová – mobil: 606 620 898 

• do 30. 6. 2021 – poplatek za svoz SKO – 600,- Kč/osoba (VS při platbě na účet 1ČP2021) 

• do 30. 6. 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.       
Zapůjčení knih je možné po předchozí domluvě u pí. Kláry Matějkové na tel. čísle: 775 965 989 

• Svoz nebezpečného odpadu: 
Proběhne dne 10.12. 2022 od 8:00 do 8.30 

• Úřední hodiny Obecního úřadu Křešín: 
Z důvodu rekonstrukce Obecního úřadu jsou úřední hodiny do odvolání zrušeny. V případě jakékoliv potřeby volejte 
na telefon starosty: 777 052 500, případně na mobilní telefon místostarosty: 602 310 882. Nebo pište na obecní        
e-mail: oukresin@tiscali.cz 

Společenská kronika od 1.4. do 30.6. 

Kulaté jubileum oslavili: 

25. 5. Růžena Krejčová - 70 let. Jubilantovi 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. 

Přejeme všem občanům úspěšné a krásné léto.  
Zastupitelé obce Křešín 
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