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SLOVO STAROSTY 
V ážení občané, chalupáři a přátelé obce Křešín, dovolte mi 

popřát pevné zdraví v roce 2022 Vám i Vašim rodinám. Ať 
je rok 2022 symbolem štěstí, úspěchů, spokojenosti a lásky. 
Ať se daří.
 

Nyní k základním informacím z obecního úřadu.
  
Projekt Višňovka 

Hlavní část projektu „Revitalizace extenzivního sadu 
višňovka“ je splněná, proběhlo několik kontrolních dnů a na 
posledním kontrolním dnu v  roce 2021 byl sad předán obci 
k  další údržbě. Byla provedena výsadba nových stromů, o 
které se bude starat po další dva roky firma SDRUZ+ENÍ 
POMOC z.s., která prováděla revitalizaci sadu. 
 

Celý projekt bude ukončen koncem roku 2023. Obec zaplatila 
dvě faktury ve výši 534.994,24 Kč a 1.011.725,41 Kč. Státní 
fond životního prostředí C+R, který poskytl dotaci na sad 
Višňovka, částku 534.994,24 Kč	obci	proplatil	a	o	úhradu	již	
zaplacené	částky	1.011.725,41 Kč	obec	bude	žádat.	
	

Projekt rekonstrukce budovy OÚ
 

Myslím, že informace ke zbourání budovy obecního úřadu 
jsou většině známé. Úřad je nyní nastěhován v  náhradních 
provizorních prostorách, pracuji společně s  místostarostou 
dočasně ze svého domova. V  případě jakékoliv potřeby 
volejte na můj telefon 777  052  500, případně na mobilní 
telefon místostarosty 602 310 882. 
Nyní k  samotné rekonstrukci, součástí rekonstrukce bylo i 
odpojení budovy od přívodu elektřiny a přesunutí přívodu na 
sloup, který byl umístěn před budovou obecního úřadu. Obec 
za přesun zaplatila 137.725,- Kč. Dále jsme obdrželi fakturu 
ve výši 744.813,59 Kč od firmy, která stavbu provádí. Tuto 
částku nám MMR, které poskytlo dotaci na projekt, již 
proplatilo. Podívejte se na fotografie, jak práce postupovaly.

KŘEŠÍNSKÝ ČTVRTLETNÍK 
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Územní plán

Za významný krok v  existenci obce považuji dokončení územního plánu, 
který byl schválen na veřejném zasedání dne 8.12.2021, účinnost od 
24.12.2021. Krajský úřad středočeského kraje obci poskytl na realizaci dotaci 
ve výši 270.000,- Kč, jenž pokryje většinu nákladů s tím spojených. Územní 
plán byl běh na dlouhou trať, neboť žádost byla podána v roce 2016. Termín 
dokončení byl stanoven na 31.12.2021 a velmi mne těší, že byl splněn. 

Obecní osvětlení 
Po dlouhé době se podařilo zahájit vybudování obecního osvětlení na Felbabce, byla vybrána firma Kryll elektro, která 
dodá kompletní realizaci za cenu 137.725 Kč,	plus	projekt,	který	byl	zpracován	za	cenu	24.000	Kč.

Opravy obecních asfaltů
Dále byly provedeny opravy asfaltů na obecní komunikaci, které prováděla firma Strabag a.s., za opravy firma zaplatila 
143.909,66 Kč.

Informace ohledně stočného
Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání schválilo poplatek za stočné osobu/rok v nezměněné výši 1726,- Kč.

Poplatky za komunální odpad (popelnice)
Výše poplatku za komunální odpad (popelnice) bude stanovena na dalším veřejném zasedání. Jen pro informaci, obec 
vybírá 91.255 Kč za rok a náklady činí 233.510 Kč. Podrobnosti najdete v následující tabulce:
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Adventní výzdoba

S tejně jako je tomu každý rok jsme na návsi ozdobili vánoční stromeček, provedla se výzdoba kapličky a vznikly zde i 
tradiční jesličky. Doufáme, že se Vám letošní výzdoba i přes veškerá covid opatření líbila. 

Častka v Kč

ODPADY - SKO (POPELNICE) 127 103 Kč

ODPADY - SKLO, PAPÍR A PLAST 90 390 Kč

ODPADY KOVY 5 070 Kč

ODPADY OLEJ 825 Kč

NEBEZPEČNÝ ODPAD (JARO, PODZIM) 10 122 Kč
Častka v Kč

CELKOVÁ ČASTKA NÁKLADŮ ZA ODPADY 233 510 Kč

PŘEHLED NÁKLADŮ ZA ODPADY V ROCE 2021

Výše uvedená čísla jsou za rok 2021 a je předpoklad, že náklady na svoz komunálního odpadu se v roce 2022 zvýší.

Rozpočet na rok 2022

Dne 30.12.2021 byl na veřejném zasedání schválen rozpočet obce na rok 2022 jako vyrovnaný ve výši  2.336.600 Kč.

Ve stručnosti jsem shrnul probíhající projekty a základní informace z chodu obce. Leden uteče jako voda, únor je o trochu 
kratší a máme tady jaro na dohled, pro mnoho z nás je to období veselejší, příroda ožije a my se můžeme těšit na jarní 
sluníčko. Do té doby užívejte klid a pohodu.
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Informace kotlové dotace 

 
P rogram na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla, tzv. kotlíkové dotace, vstupuje do nové fáze. Od 1. září 2022 bude 

podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle             
ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.  

Minimanuál na kotlíkové dotace 2021 - 2022 
  
Vlastníci nemovitosG mohou na jejich pořízení využít dotaci z programu Nová zelená úsporám 
(www.novazelenausporam.cz) 

Pro ty, kteří nebudou mít na výměnu dostatek financí z důvodu nižších příjmů, Ministerstvo životního prostředí 
připravilo štědrou podporu z EU fondů: 

Kdo může žádat: 

DomácnosQ s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun. DomácnosQ, kde žijí jen důchodci. 
Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosQ 

Na co můžete získat podporu: 

Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. 

Výše podpory: 

Záleží na druhu nového kotle.  
• kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189) 130 000 korun 
• Na elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) 

č. 813/2013) 130 000 korun 
• plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013).   

100 000 korun.  
Kde žádat: 

ŽádosQ bude možné podávat na krajském úřadě od počátku roku 2022. Kraje také nabízí odborné poradenství. 
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Údržba zeleně 

Onemocnění COVID-19 nám mnohé vzalo. Přesto i v těchto těžkých 
časech je potřeba hledat ve všem alespoň něco dobrého. Snad více než 
kdy dříve se ke slovu dostaly rodinné ale i individuální procházky okolní 
přírodou, pátrání po krásách tajuplných lesních zákouG, travnatých luk a 
potůčků.  

Najednou zbývalo více času, a tak bylo i více příležitosG k 
načerpání energie, nejlépe za účasQ uklidňujícího lesního šumu 
a veselého ptačího zpěvu.  

Máme to štěsG, že naši malebnou vesničku obklopují 
brdské lesy, které nabízí skutečné přírodní bohatství. I 
samotný Křešín je nesmírně pohádkovým místem. Jen se i 
trochu začínal podobat příběhu pohádky o Růžovém 
království. Přístupové cesty a pěšiny zarůstaly po dlouhý čas 
trním.  

V rámci úpravy zeleně však během minulého roku 
postupně došlo k vyčištění přístupových cest a obnově již 
dávno zapomenutých lesních pěšinek. Namísto meče 
chrabrého prince zaúřadovala motorovka, křovinořez, 
nůžky a jiné náčiní v rukou jednoho místního občana. Na 
koni ho však nepotkáte, za bitvou s trním se vydává na 

kole. 😊  



6

Spolková a kulturní činnost 

V  minulém čísle jsme věnovali pozornost sportovnímu aerobiku, hasičskému sportu a cyklis;ce. Ale v zastoupení 
našich spoluobčanů máme širší škálu reprezentace. Zaskočila jsem na slovíčko za panem L. Štajnerem a V. Valtrem. 

  

Na slovíčko s p. Lukášem Štajnerem 

J sem ráda, že jsi souhlasil s krátkým rozhovorem do místního čtvrtletníku. Nebudu otálet s rozsáhlým úvodem a 
půjdeme rovnou na to, na co všichni čekají…..  

1) Jaká byla tvá sezóna?  

Musím uznat, že moje sezóna, respekDve Naše sezóna (už nějaký rok jezdím na 
výstavy s mojí přítelkyní Barčou, která je mi obrovskou podporou, jezdí se mnou a 
chováme spolu zvířata) byla na tuto „koronavirovou“ dobu velice úspěšná. I přes 
veškerá opatření a rozvolňování jsme se mohli zúčastnit pěD výstav, na kterých 
jsem získal celkem 3x Poháry, 5x Čestnou cenu a 1x Vítěz plemene na Zakrslou 
kachnu - na Celostátní výstavě. 

Začali jsme bohužel až 14. srpna ve Strašicích, protože dříve se výstavy nemohly 
uskutečnit. Společně objíždíme každý rok téměř ty stejné výstavy, kde víme, že jsou 
na nás milí a kde si můžeme pořádně pokecat. :-) Samozřejmě se vydáváme i na 
jiné výstavy, abychom co nejvíce reprezentovali Naší Základní organizaci v Jincích, 
do které spadáme. 

Byli jsme tedy na výstavách ve Strašicích, Dobříši, Komárově, Zdicích a nakonec na naší vrcholné a nejdůležitější výstavě 
roku, a to 18. - 20. listopadu na Celostátní výstavě drobného zvířectva v Lysé nad Labem, kde se nám s největším 
potěšením zadařilo na tři vystavená plemena získat 3x Čestnou cenu a 1x vítěz plemene.  

Údržba zeleně 

A kde všude můžete sledovat stopy jeho neúnavného nadšení pro 
království bez trní? Vyčištěna byla přístupová cesta z Jinec, ale i 
zaniklá lesní cesta na Křešínské placy. Vznikla pěšinka vedoucí od 
spodního rybníka ke studánce Žbelka, kde byl vyčištěn i celý břeh 
potoka.  

Vydáte-li se po jeho proudu, naleznete (s trochou 

představivosQ 😊 ) malé jezírko, které bylo 
vytvořeno ze zdejších močálovišť. Nedaleko, pod 
domem Křikavových, naleznete ještě donedávna 
zcela skrytou další studánku.  

Zde vzniklý potůček se stéká s již zmíněným 
potokem pod místní čisQčkou odpadních vod, jejíž 
okolí bylo rovněž vyčištěno. Vydáte-li se na 
nejkrásnější místo v celém širokém okolí (pro mnohé z nás možná jedno z nejkrásnějších míst vůbec), tedy na přírodní 
památku Na Horách, dojdete k obecnímu lesu, který se stal po letech opět prostupným. Navazuje tak hezky na čerstvě 
revitalizovaný sad Višňovka. 

Kristýna Matějková
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Spolková a kulturní činnost 

2) Když tě člověk jen trochu pozoruje přes sociální sítě, tak ví, že péči a čas 
věnuješ svému krásnému koníčku už několik let. A také jsi přivedl k 
chovatelství i svou přítelkyni Barču, jak bys ji jako junáka v chovatelství 
ohodnoSl? 

Svému chovu se věnuji 9 let, tedy od 12let. Za tu dobu člověk pár výstav už 
objel a většinu úspěšně. :-) Barču jsem přivedl pouze k chovatelství drůbeže. 
Jinak už dříve, než jsme se poznali, chovala koně, králíky a exoDcké ptactvo. 
Věnuje se jim odmala a pořád naplno. S Barčou jsme spolu-chovatelé od roku 
2018, téhož roku jsme se i seznámili. Barča je stále v zaučení, studuje 
veterinárního zootechnika nebo-li veterinárního asistenta. Jinak ji musím moc 
pochválit, odkoukává ode mě, co jsem se za ty roky naučil, a ve všem si 
vypomáháme. A přináší to ovoce, letos se jí podařilo získat čestnou cenu. 

3) V posledních dvou letech není 
lehká situace, v rámci nemoci Covid-19 pro nikoho. Jakmile se alespoň na 
chvilku situace ustálila, přišla na řadu ptačí chřipka, která ovládla Litavku, 
výstavy apod. Co to pro Vás na výstavách znamenalo? PocíSl jsi nátlak této 
nemoci? 

Tak pro nás to znamenalo: zavřená drůbež, četná zabezpečení, aby byla naše 
drůbež v pořádku a co nejvíce chráněná před volně žijícím ptactvem. 
Případným úhynům by však bohužel nikdo nezabránil.  

Když jsme se dozvěděli o skončení ochranných a dozorových pásem, hodně se 
nám ulevilo. 

Když něco takového přijde, je to snad to nejhorší, co může chovatele potkat. 
Státní Veterinární Správa sice vyplácí odškodnění, ale pouze danou částku, 
kterou stanoví. Stejnou částku vyplácí, ať už je drůbež na výstavní nebo 
užitkové účely. Bohužel my to tak snadné nemáme, v chovu máme zvířata, 
která si držíme nějaké ty roky, a ta nám penězi nenahradí. Navíc se jedná o 
zvířata, která se v takové kvalitě shánějí těžko, hodně zvířat pochází od zahraničních chovatelů.   

4) Přišlo období zimy, co to 
pro tebe a zejména tvůj 
chov znamená?  

Přes z imu necháváme 
zvířata odpočinout. Výstavy 
skoro žádné nejsou, ale 
připravujeme se na další 
sezónu, kdy nás čeká: sběr 
násadových vajec do líhní, 
líhnuh a odchov kuřat, 
k a c h ň a t a n e u s t á l é 
sledování jejich vývoje. Po 
s e zó n ě l í h n u h , k t e rá 
probíhá pouze na jaře cca 
od března do konce května, 
se pak připravujeme na letní výstavy, kde necháváme hodnoDt loňská 
zvířata, protože letošní „kuřata“ budou prvně vyspělá až na výstavu v 
září (kdy začínáme podzim v Komárově). 
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Na slovíčko s p. Vláďou Valtrem 

Z a dalším rozhovorem pro naši rubriku 
„Sportovní a spolková činnost“ jsme se 

vydali za dalším mladým mužem z Křešína. 
Konkrétně jsme vyzpovídali Vláďu Valtra, 
který se ve svém volném čase věnuje 
m o to k ro s u . P ta l i j s m e s e , c o h o 
k motokrosu přivedlo, jak se udržuje ve 
formě a zda má nějaké rituály. Také nás 
zajímalo, jak byl spokojen s uplynulou 
sezónou a jaké cíle si dává do té další. To a 
mnohem více nám o svém koníčku pověděl 
sám Vláďa. 

 
K závodění mě přivedl můj strejda Petr 

Plecitý, mnozí místní ho určitě znají. S dědou jsme se občas jezdili dívat na jeho tréninky do Podluh, tehdy se tam ještě 
žádné závody nejezdily. Nakonec mi děda koupil první motorku, na které jsem se pomalu učil jezdit. Byli to hlavně oni dva, 
kdo mi předávali rady a zkušenosQ, které jsem později zúročil. Bohužel děda si mého závodění moc dlouho neužil, a po 
jeho odchodu mi na závodech dělá doprovod táta a občas strejda.  

V sezoně jsem na závodech v průměru 2x měsíčně (v té 
uplynulé jsem měl i šnůru 5 závodů po sobě), takže na 
trénování není moc čas. Pokud mám čas, tak si jdu 
zatrénovat do Podluh, ale není to pravidelně, hodně času mi 
zabere příprava motorky. Po celý rok se snažím udržet ve 
formě cvičením. Pořídil jsem si domu základní pomůcky k 
posilování, a cvičím i s vlastní vahou. Když k tomu přidám, že 
v práci mám celkem dost pohybu, tak mi to stačí. I kdybych 
vzpíral těžké váhy, na rychlosQ mi to nepřidá.  

Před závodem žádné rituály nemám, snad jen protažení těla, 
aby nebylo ztuhlé. Mojí největší moQvací je asi chGč něčeho 
dosáhnout a pořád se zlepšovat. Nesedět doma na gauči, ale 
mít nějaké koníčky a zájmy. Pokud jsou vidět výsledky, nakopne 
mě to ještě k lepším výkonům.  

Tím se dostáváme k uplynulé sezoně, se kterou moc spokojený 
nejsem. Odložený začátek kvůli pandemii, dlouhá letní 
přestávka a velké množství závodů na podzim. Když se na to 
podívám zpětně, tak se mi žádný závod nepovedl na 100 %. I 
přesto jsem celkově skončil na 3. místě v Šumavském amatér 
cupu (ŠAC) v kategorii ČZ do 50Q let. 
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Spolková a kulturní činnost 

Plány na příšG rok jsou následující. Stavím novou motorku, na které 
bych chtěl jet závody Classic Motocross, to je takové neoficiální 
mistrovství republiky pro veterány. Tak uvidíme, jestli nebudou nějaké 
termínové kolize se závody ŠAC. Rád bych odjel oba seriály a umísQl 
se co nejlépe.  

Momentálně jezdím na ČZ 380/514. Postavil jsem si ji před 2 lety 
kompletně z nových dílů. Vše je upravené podle předpisů, ale tak, aby 
to fungovalo. S dobovou motorkou v originálním stavu se to nedá 
moc srovnávat. Jak jsem výše zmínil, stavím si ještě ČZ 380/981, které 
se vyráběly do roku 1975. Začínám opět od nuly, všechno nové díly, 

Oblíbených traG mám víc, například Jinín u Strakonic, Pacov, 
Netolice, nebo Žár u Vacova. Určitě jich je víc, ale vždy záleží, jak 
pořadatel trať připraví. Naopak domácí Podluhy nepatří mezi moje 
oblíbené. Ta trať je pro mě taková zakletá, nikdy tu nezajedu slušný 
výsledek a většinou mě provázejí různé problémy... 

Nezbývá než popřát úspěšnou sezónu bez pádů a defektů!

Tvořivá dílna – výroba košíků z materiálu Pedig 

V  neděli 24.10. 2021 jsme uspořádali další tvořivé odpoledne tentokrát na téma: 
„Výroba košíků“. Akce se celkem účastnilo 27 křešínských žen a slečen, kterým 

se pod odborným vedením lektorky paní Renáty Fenikové podařilo uplést svůj první 
proutěný koš.  

Asi žádná z nás si při příchodu nedokázala představit, kolik úsilí a pevné vůle 
budeme muset vynaložit k tomu, aby byl celý výrobek dokončen.  Pletení košíku je 
poměrně zdlouhavá činnost, která vyžaduje trpělivost a spoustu času. Začínaly jsme 
ve 14.00 hod a poslední účastnice odcházely cca v 19.30 hod. V průběhu celého 
odpoledne jsme nasbíraly velkou inspiraci na dlouhé zimní večery, během kterých 
zbývá dostatek času k vylepšování techniky pletení. Strávený čas nám zpříjemnilo i 
malé občerstvení: svařené víno a sladké pečivo. 
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Spolková a kulturní činnost 

Současně byly předány ceny 3 výherkyním soutěže „O nejhezčí křešínský truhlík“. 

Děkujeme JUDr. M. Stárkovi, který zdarma poskytl prostor pro konání této akce  
a Obci Křešín, která ji financovala. 

Markéta Krajčová 

Výbor pro kulturu a sport 

Knihovna Obecního úřadu Křešín 

  

V á ž e n í s p o l u o b č a n é , v z h l e d e m 
k rekonstrukci obecního úřadu prochází 

i naše knihovna obnovou od základů. Ve 
spolupráci s knihovnou Jana Drdy Příbram 
probíhá obměna knih v naší knihovně, jejich 
evidence a vyřazení starých výQsků. V příloze 
čtvrtletníku naleznete přiložený seznam 
nových knih k zapůjčení, na kompletním 
seznamu pracujeme. 

Nicméně zapůjčování knih je možné i po dobu 
rekonstrukce obecních prostor. Pokud si budete chGt 
zpříjemnit dlouhý večer knížkou, využijte tel. kontakt 
775 965 989, 
e-mail: klara.zetko@seznam.cz nebo poštovní schránku 
v č.p. 32 – stačí napsat Vaše jméno, název knihy a kniha 
Vám bude doručena až domů. Zapůjčení knih je 
ZDARMA!!! 

Knihovnice Klára Matějková

mailto:klara.zetko@seznam.cz
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Informace z OÚ Křešín 

• Obec má zajištěnou zimní údržbu. 

• 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 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 úředních hodinách OÚ, složenkou na účet  

• Svoz nebezpečného odpadu: 
Proběhne dne 11.06. 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 1.10. do 31.12. 

Kulaté jubileum oslavili: 

Ve čtvrtém čtvrtletí jsme neměli žádného jubilanta. 

Naše řady opustili: 

paní Zdeňka Endrštová 

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 úspěšný krásný zbytek zimy.  
Zastupitelé obce Křešín 

 KŘEŠÍNSKÝ ČTVRTLETNÍK vydává Zastupitelstvo obce Křešín. Registrační číslo: MK ČR E 23604.                      
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