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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, 
rád bych Vám popřál do roku 2021 především hodně zdraví, 

osobních úspěchů, a aby rok 2021 byl lepší, než ten minulý.

Nyní pár slov k hospodaření, dění v obci a plánu 
na rok 2021

Na  rok 2021 byl schválen rozpočet obce ve  výši 3.927.900 Kč, 
oproti plánovanému příjmu, který činí 2.111.000 Kč. Rozpočet 
je schodkový z důvodu plánovaných investic. Schodek bude kryt 
z naspořených finančních zdrojů za minulá volební období.

Dále byl na veřejném zasedání schválen Strategický plán obce 
na rok 2021-2025. Jedná se o strategii a plán rozvoje obce Křešín. 
Dokument je vyvěšen na www stránkách obce (www.oukresin.cz) 
a k nahlédnutí na obecním úřadě. 

Zastupitelstvo obce schválilo výši poplatku za  stočné pro rok 
2021, které zůstává beze změn ve výši 1726 Kč/ osoba/ rok.  

Poplatek za svoz odpadu (popelnice) bude projednán na příštím 
veřejném zasedání. Navrhnu zastupitelstvu poplatek na rok 2021 
zachovat a nezvyšovat, ale rozhoduje zastupitelstvo obce.

Plánované investice
Rekonstrukce obecního úřadu

Projekt na  rekonstrukci obecního úřadu byl dokončen a  bylo 
vydáno stavební povolení. Cena rekonstrukce, která vychází 
z  rozpočtu v  projektové dokumentaci je 7.296.990 Kč. Jedná se 
o částečnou demolici na úroveň stropu sklepa a znovu postavení, 
včetně podkrovních místností a  zateplení splňující nejpřísnější 
limity energetické náročnosti budov. Z  důvodu nemožnosti 
provedení studny bude zásobování vodou řešeno zpětným 
využitím předčištěné dešťové vody . Na veřejném zasedání jsem byl 

zastupiteli pověřen podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo pro 
místní rozvoj, kterou jsem 19.12.2020 podal.  Dotace se poskytuje 
ve  výši 80 % z  uznatelných nákladů. V  případě, že obec dotaci 
neobdrží, nebude se rekonstrukce realizovat.

Projekt Višňovka
Projekt byl započat v  minulém volebním období v  roce 2018 

a úspěšně dokončen v prosinci roku 2020.  Celková cena obnovy, 
která vychází z projektu je 2.024.587 Kč.  Realizace a obnova začne 
v roce 2021 a bude ukončena v roce 2023. Na obnovu Višňovky byla 
poskytnuta obci dotace ze SFŽP (STATNÍ FOND ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ) ve výši 1.619.670 Kč. 

U obou projektů se cena bude soutěžit, takže ceny za realizace se 
změní, budou určitě nižší. O všech investicích Vás budu informovat, 
jak na veřejném zasedání zastupitelstva obce, tak i v příštím vydání 
čtvrtletníku. 

Do čeho obec investovala v minulém čtvrtletí, koho jsme 
podpořili.

Nejspíše jste zaznamenali obnovu místního osvětlení, které 
bylo zastaralé a neúsporné. Za investici do úsporných led-svítidel 
obec zaplatila 44.189 Kč. Bylo realizováno v celé obci a návratnost 
investice bude v úspoře za energie.

Obec dále zakoupila dvě lavičky na  dětské hřiště v  hodnotě 
8.228 Kč. 

V  obci byly vysázeny stromy náhradou za  poražené. Jedná se 
o 4 stromy v hodnotě 31.614 Kč. Jeden najdete u otočky autobusu 
a  další tři jsou zasazeny Na  Dražkách. Za  vyfrézování pařezů 
obec zaplatila 3.964 Kč. Vysázení stromů a  vyfrézování pařezů 
koordinoval p. JUDr. Michal Stárek. 

Podpořili jsme dětskou akci „Hledání Svatomartinské husy“, 

Zimní náves a betlém



Vánoční výzdoba u Křikavových 

Vážení spoluobčané,
vítejte u dalšího čísla Křešínského čtvrtletníku. Máme za sebou 

rok, který se jistě zapíše do světových dějin.  Když jsem přesně před 
rokem psala, že nás čeká rok, který se ponese ve znamení nových 
příležitostí, bude protkán změnami a  doslova nezůstane kámen 
na kameni, asi málokdo z nás by si dokázal představit, co vše bude 
celý svět prožívat. 

V  letošním roce, poprvé po  30 letech od  sametové revoluce, 
se hranice uzavřely proto, abychom chránili vlastní životy. Život 
každého z nás je velmi křehký a v žebříčku hodnot by měl vždy stát 
na prvním místě. A právě teď, v tuto chvíli se ukazuje, jak je kdo 
zodpovědný vůči svému okolí a jaké morální principy zastává. To, 
že se jako národ umíme semknout a táhnout za jeden provoz jsme 
dokázali již na  jaře při šití roušek. Jsme šikovní a  pracovití lidé, 
kteří se o  sebe umí sami postarat. Náš skrytý protivník bohužel 
nedbá na pravidla hry a nikdo z nás neví, kde právě udeří a jakou 
silou. Děkujeme všem občanům za  zodpovědné chování během 
pandemie.

Z  jiného pohledu jsme zažili rok, který zbořil nejeden mýtus. 
Děti se vyučují i  bez pravidelné školní docházky, je oficiálně 
dovoleno pracovat z domova a některým z nás je dokonce pracovat 
zcela zakázáno. Ovšem ta největší zkouška čekala na  každého 
z  nás, prověřila naše rodinné a  partnerské vztahy. Každý měl 
možnost ověřit si skutečnost, zda umí zůstat sám se sebou a svými 
myšlenkami. Rodiče si uvědomili, že je hezké trávit čas se svými 
dětmi. Dokázali nejen sami sobě ale především svým ratolestem, 
že když je třeba, zastoupíme paní učitelku, paní kuchařku, 
sportovního trenéra i paní uklízečku.

My Češi jsme národ, který miluje pivo, moravská vína a vtipů 
má na  rozdávání. A  právě proto jsme v  uplynulém roce o  něco 
více pili a vtipkovali. Sociálními sítěmi kolovaly nekonečné vtipy 
na cokoliv, politiky nevyjímaje. Čas jako by se pomyslně zastavil 
a každý z nás měl prostor na vnímání své rodiny, svého okolí a věcí, 
které jsou a nejsou důležité. 

Kulturní život byl během celého roku omezován vládními 
nařízeními, které ovlivnily i  dění v  naší vesnici. Museli jsme 

která probíhala nejen v naší obci, ale i v 17 obcích našeho regionu. 
Akce se konala 10.-11. listopadu. Cílem byla procházka pro rodiče 
a jejich ratolesti. Účast místních dětí i dětí chalupářů byla vysoká, 
celkem se účastnilo 35 dětí a  15 dospělých. S  nápadem přišlo 
středisko volného času Domeček Hořovice. Obec podpořila akci 
nákupem posvícenských koláčů v hodnotě 1.950 Kč.

Navzdory epidemiologické situaci obecní úřad zachoval 
tradici adventu a rozsvítil vánoční strom, místo osobního setkání 
a  skleničky svařáku, jste si mohli poslechnout vánoční koledy 
z  místního rozhlasu. Děti si v  průběhu dne přišly nazdobit 
stromeček, který je umístěn v kapličce.

Příchod Mikuláše byl poznamenán nouzovým stavem, kdy 
byl v platnosti zákaz setkávání více osob. Z  tohoto důvodu jsme 
roznesli balíčky s ovocem společně s místostarostou p. Ing. Jiřím 
Antošem osobně. Jednalo se o dárkové balíčky pro 28 dětí trvale 
hlášených v naší obci. Ovoce bylo v celkové hodnotě 2.596 Kč. 

Obec bude nadále podporovat dětské a sportovní akce i v roce 
2021.

Čtyři dny před Štědrým dnem se v  Obci Ohrazenice udála 
tragédie. Při požáru rodinného domku zemřel muž - otec rodiny. 
Obec Ohrazenice zřídila transparentní účet číslo: 5965355329/0800 
pro pozůstalé, na  který jsem jako starosta obce Křešín zaslal 
5  000 Kč z  rozpočtu obce Křešín. Rád bych poděkoval všem 

občanům Křešína, kteří po  události sesbírali potřebné věci, jako 
jsou potraviny, oblečení, hračky. Velké díky, že i v době nouzového 
stavu jsme schopni pomoc! 

Co se nedaří
Pro spoluobčany, jenž vlastní nemovitost na okraji katastru obce 

Křešín a sousedící s obcí Felbabka se nedaří vybudovat osvětlení. 
Pro nevyjasněné majetkové vztahy se projekt táhne již tři roky. 
Proběhla diskuse na Veřejném zasedání, vysvětlili jsme si problém 
a věřím, že v  tomto roce už dojde k úspěšnému konci a bude se 
konečně svítit.     

Proběhl závěr roku a  mnozí spoluobčané porušili místní 
vyhlášku o používání pyrotechniky, která byla schválena 3.6.2020 
na  Veřejném zasedání a  povoluje použití pyrotechniky pouze 
na Silvestra 31.12. a to v čase od 23.00 do 01.00 hod. následujícího 
dne 1.1. Petardy bouchaly již den předem 30.12. a  1.1. se to 
opakovalo. Měli bychom si uvědomit sousedství s  CHKO, kde 
je použití pyrotechniky zakázáno a  mít na  paměti naše domácí 
zvířata. 

Prosím Vás, dodržujte vládní a hygienická opatření, abychom se 
ve zdraví zase sešli, až bude lépe. 

Váš starosta
Miloslav Mudra



Informace z OÚ Křešín
•	 Po dobu nouzového stavu bude obecní úřad pracovat 

v omezeném režimu ve kterém bude omezen styk s veřejností 
pouze na neodkladné záležitosti. V případě nutnosti 
nebo žádosti o pomoc je stále možné kontaktovat starostu, 
místostarostu, případně další zastupitele OÚ Křešín. Kontakty: 
e-mail:  oukresin@tiscali.cz 

 Starosta Miloslav Mudra telefon 777 052 500
 Místostarosta Ing. Jiří Antoš telefon 602 310 882

•	 Očkování Covid-19 - nabízíme pomoc občanům nad 80 let, 
jenž mají problém s registrací na očkování proti Covid -19 přes 
internet, v případě pomoci nás kontaktujte na výše uvedeném 
kontaktu. 

•	 Slevy z TKO pro seniory a děti na rok 2021 – budeme se snažit 
tyto slevy udržet i v letošním roce. Výsledné odsouhlasení 
proběhne na dalším veřejném zasedání. 

•	 Obec má zajištěnou zimní údržbu.

•	 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 – první vývoz se letos uskutečnil 6.1. 2021 a dále pravidelně 
každých 14 dnů

•	 POKLADNA – po dobu nouzového stavu je pokladna uzavřena, 
v neodkladných záležitostech mohou občané kontaktovat 
pokladní – paní Markéta Krajčová – mobil: 606 620 898

Mikulášská nadílka spojená s cestou do pekla

Děti o  mikulášskou nadílku nepřišly 
ani v  letošním roce. OÚ obdaroval 

všechny trvale hlášené děti pořádnou 
dávkou vitamínů – taškou plnou ovoce. 
Díky krátkému uvolnění vládních 
nařízení mohli rodiče pro své děti 
zorganizovat dne 5.12. 2020 Mikulášskou 
cestu do  pekla. Trasa značená světélky 
startovala u  obecního úřadu, vedla přes 
chráněné území a  Višňovku a  končila 
na  pozemku u  Štajnerů, kde na  děti 
čekali čerti a  Mikuláš. Během značené 
trasy děti plnily úkoly u  pohádkových 
bytostí. Příroda na nás myslela, původně 
hlášený silný vítr se na  večer zcela ztišil 
a děti si společně s rodiči užily příjemnou 
procházku.

Alexandra Bínová jako čert Mikuláš a čerti – zleva stojící: M. Smetana, M. Vojtíšek, 
M. Fajrajzl a R. Lapáček

zrušit akce, které se pravidelně konaly již několik let. Adventní 
čas a  Vánoce jsme prožívali každý se svými blízkými v  klidu 
svých domovů. Když se vydáte na odpolední či večerní procházku 
Křešínem, dýchne na  vás vánoční atmosféra a  krásná výzdoba 
u jednotlivých domů. Hvězda na obecním vánočním stromu září 
do dálky, betlém a malý stromeček v kapličce dokreslují vánoční 
čas. 

Obecní úřad fungoval během několika nouzových stavů 
v  omezených úředních hodinách, ale veškeré obecní činnosti 
musely bez výjimky běžet dál. Obec byla během celého roku 
vzorně upravena pravidelným vysekáváním, byly vysazeny nové 
stromy a upraveny procházkové trasy kolem Křešína. Při prvním 
nouzovém stavu byly pro občany zajištěny roušky, dezinfekce, 
dodávky potravin do domu a ovoce pro seniory. 

Všichni sportovci měli možnost během celého roku využívat 
zrekonstruované hřiště. Tuto možnost uvítaly především děti, 
které byly v  uplynulém roce několik měsíců doma na  distanční 

výuce, a  hřiště bylo jednou z  mála možností, jak si protáhnout 
a unavit tělo. 

Z  kulturních akcí jsme v  loňském roce alespoň stihli 
zorganizovat: Masopust, MDŽ, Dětskou olympiádu a  letní kino, 
Ukončení prázdnin na hřišti – sportovní akce, Podzimní tvoření 
pro ženy, Svatomartinskou tajenku a Mikulášskou cestu do pekla. 

Z  obecních aktivit stále zůstávají projekty, které je nutné 
dotáhnout do  konce v  letošním roce např. vybudování nového 
místa pro umístění kontejnerů na  bio odpad a  kontejnerů 
na tříděný odpad a webové stránky obce.  Myslím, že i přes četná 
omezení je vidět, že Křešín je aktivní vesnice, která nezahálí a o své 
občany se snaží dobře starat. 

Do  nového roku 2021 přejeme všem občanům pevné zdraví, 
mnoho štěstí a víry v lepší zítřky.

Za zastupitelstvo obce – Markéta Krajčová
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Společenská kronika
Kulaté jubileum oslavili: paní Jaroslava Bártová – 85 let
Jubilantům 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.

Kalendář akcí
Vzhledem k 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.
______________________________________________________________________________________

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
______________________________________________________________________________________

Knihovna je v současné době uzavřena. Po ukončení vládních nařízení přejde knihovna do normálního režimu.
Úřední hodiny obecní knihovny:
28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 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 - do20h
7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12., 16.12., 30.12. - od 18h-do19h
Vzhledem k situaci a nařízení vlády, nám bohužel již celý rok knihovna Jana Drdy v Příbrami nemohla obměnit knihy v naší obecní 
knihovně. Jednu novinku pro Vás máme, obecní úřad zakoupil výtisk aktuálně vydané knihy JINECKO PRO PAMĚTNÍKY III., ve které 
je věnováno 76 stran naší obci Křešín.

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 úspěšný vstup do nového roku 2021.

Zastupitelé obce Křešín


