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SLOVO STAROSTY 
Vážení občané, chalupáři a přátelé obce Křešín, nejprve mi 
dovolte Vám popřát krásné jarní dny, hodně slunečních 
paprsků, dobré nálady a radosti z probouzející se přírody. 
Prožijte jaro s úsměvem. 

Nyní k základním informacím z obecního úřadu.
  
Poplatky za odpad 

Vzhledem k situaci a těžké době, kdy dochází ke zdražení 
kolem nás, jsem na veřejném zasedání (VZ) podal návrh                   
o nezvyšování poplatku za svoz komunálního odpadu pro 
občany, včetně zachování slev pro děti a seniory, přestože obec 
nese velkou část poplatků.  

Očekával jsem protinávrhy a nesouhlas, protože odpady 
řešíme celé volební období s některými zastupiteli, ale k mému 
překvapení nebyl vznesen žádný protinávrh, všichni 
zastupitelé byli pro můj návrh a usnesení znělo: "všichni 
zastupitelé pro návrh", za což jim děkuji.  

Jen pro informaci :  obec vybere za odpad od občanů                  
a chalupářů  93.850 Kč, za svoz zaplatila firmě AVE CZ 
217.181 Kč. EKOKOM obci vrátil za tříděný materiál / plast, 
papír, sklo a kovy / částku 26.112 Kč. Z těchto čísel snadno 
dojdeme k částce, kterou doplácí obec za svoz komunálního 
odpadu, celková částka činí 97.219 Kč. 

Dále se na VZ schválily dvě obecně závazné vyhlášky - 
Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství a Obecně závazná vyhláška o 
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
obce Křešín. 

Smlouva o kontokorentním úvěru

Na základě schválení a pověření zastupiteli na VZ jsem 
zažádal banku ČSOB o kontokorentní úvěr ve výši 1.000.000 
korun. Obec má tímto možnost jít na svém účtu v případě 
čerpání finančních prostředků do minusu a opačně v případě, 
když nečerpáme. Tak neplatíme úrok.

KŘEŠÍNSKÝ ČTVRTLETNÍK 
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Smlouva o kontokorentním úvěru

Hlavním důvodem je, že obec se dostala do situace, kdy není schopna platit rekonstrukci obecního úřadu, protože se 
zpožďují dotační peníze a v tuto chvíli stát obci dluží 3.053.490 Kč.

Projekt Višňovka

Ke dni 5.4. 2022 za Revitalizace sadu Višňovka obec zaplatila 1.564.869 Kč. Ministerstvo životního prostředí ČR, které 
poskytlo obci na sad dotaci, obci dluží 1.011.725 Kč. Práce a údržba bude probíhat i v letošním roce,  jak to počasí dovolí.

Projekt rekonstrukce budovy OÚ

Rekonstrukce obecního úřadu : stavba roste před očima, dokončení bylo naplánováno na říjen 2022, pokud půjde vše bez 
problémů jako dosud, tak se dočkáme již koncem srpna. Obec zatím obdržela faktury v celkové výši 3.185.180 Kč z této 
částky jsme již uhradili 2.786.578 Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které dotaci na úřad poskytlo, do dnešního dne 
obci dluží 2.041.765 Kč. Věřím, že se v tomto měsíci vše srovná a dotační platby budou na obecní účet chodit podle 
harmonogramu.

Obecní osvětlení 

Osvětlení v části Felbabka : osvětlení bylo dokončeno, obec zaplatila firmě Kryll elektro 149.626 Kč. Požádali jsme ČEZ     
o připojení k síti, zároveň jsme odeslali Revizní zprávu.

Nebudu Vás již zatěžovat čísly, raději Vás pozvu do přírody na jarní procházku,  například do sadu Višňovka, kde můžete 
čerpat sílu, pohodu a klid. Probouzející se příroda, dovolte mi použít přirovnání,  je takřka „ PASTVA PRO OČI “. 

Závěrem Vám chci všem popřát krásné a pohodové Velikonoce.    

Váš starosta Miloslav Mudra
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Zvýšené nebezpečí požárů

Krajský úřad Středočeského kraje na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje vyhlásil od 
24. 3. 2022 do odvolání v souvislosti s nepříznivými meteorologickými podmínkami, navýšením počtu požárů v přírodním 
prostředí a s přihlédnutím k další předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu období déletrvajícího sucha pro 
celé území Středočeského kraje. 

V souladu s Nařízením Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. dubna 2020 je proto celoplošně 

Z A K Á Z Á N O: 
1. používání zábavní pyrotechniky, 
2. vypouštění „lampionů štěstí“, 
3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení, 
4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při 

jejich obhospodařování, 
5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich 

obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř, 
6. 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. 

mimo uvedená opatření je dále Z A K Á Z Á N O: 
1. V lesní porostech a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m, 
2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru, 
3. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m 
4. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném 

prostranství), 
5. kouření (s výjimkou elektronických cigaret) 

O důležitosti a závažnosti výše uvedeného sdělení, a s tím souvisejícími zákazy, svědčí nedávná nešťastná událost, která 
se odehrála na území obce Křešín.  
Dne 13. března 2022 byl kolem půl sedmé hodiny odpolední oznámen občanem z Rejkovic požár lesního porostu, jednalo 
se o požár mladých stromků v CHKO Brdy v lokalitě nad Křešínem.  
Zasahovaly zde jednotky HZS Jince, Čenkov, Hořovice, Příbram, Ohrazenice, Běštín, Hostomice, Lochovice.                 
Byl vyhlášen 2. stupeň poplachu. Požár a jeho likvidace trvala do pozdních večerních hodin. Zásah byl ukončen kolem 
dvacátétřetí hodiny večer, kdy všechny jednotky HZS mohly opustit místo požáru. Zůstala jednotka HZS Jince 
na ,,dohlídku“ místa požáru až do deváté hodiny ráno, kdy došlo k předání míst majiteli události, tj. Vojenské lesy a statky 
ČR. Požár pohltil cca 2ha lesního porostu. 
Dalšímu šíření plamenů se naštěstí podařilo zabránit a oheň byl díky skvělé práci HZS uhašen. I tak po sobě tato nešťastná 
událost zanechala na první pohled zjevné stopy. Ještě několik dní poté bylo blízké okolí cítit spáleništěm. Ošlehané 
příkopy nad asfaltovou cestou svědčí o tom, že nescházelo mnoho a plameny mohly zasáhnout i navazující les. Zčernalý 
porost nebude oku lahodit ještě dlouho. 
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. 
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Spolková a kulturní činnost

Většina z nás se nachází ještě v pomalejším zimním režimu, což rozhodně neplatí pro místní sportovce a aktivní nadšence 
do svých koníčků. Pojďme se poohlédnout mezi naše spoluobčany z řad ,,reprezentantů obce Křešín‘‘, co mají v plánu 
v nejbližší době….. 

TomTomáš Lapáček 
Pokud vítězi republikové soutěže ve sportovní gymnastice Tomášovi zdravotní stav a síla dovolí, vrhne se na postupovou 
okrskovou soutěž, poté 8.5. na krajské závody a tomu bohdá nebude, aby nedošel až na obhajobu Republikového finále 
dne 21. – 22.5. 

Dovedové Křešín 
V plném tréninku a odhodláni obhájit své  ABSOLUTNÍ VÍTĚZSTVÍ nad všemi kategoriemi celoroční soutěže Prestige 
Trophy Marathon Classic jsou Jakub a Kristýna Matějkovi. Milda jako vítěž kategorie Super Master rovněž piluje na svou 
obhajobu. Také Michal jako 9tý muž absolutního pořadí soutěže Prestige Trophy Marathon Classic trénink nezanedbává. 

Dovedové mají aktuálně před sebou Bikemaraton v Berouně 23.4., Tour Mladá Boleslav 14.5., Orlík Tour 4.6., Malevil 
Cup – Mistrovství Evropy v marathonu horských kol 18.6., Bikemaraton Drásal 25.6. 

Eliška Sládková 
Stvrdila svůj um ve 3. kole krajského barevného minivolejbalu v Hořovicích, kdy zazářila v kategorii červený 
minivolejbal (dvojic) a se svým spoluhráčem získali 1. místo (z 27 družstev). Pokračovat budou v červnu - již na 
venkovním turnaji (na antuce) v Dobřichovicích. 
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Spolková a kulturní činnost

SDH Křešín
28. května čeká náš Sbor dobrovolných hasičů okrsková soutěž, kterou pořádá letos SDH Jince, pravděpodobně budeme 
moci přijít podpořit nejen děti, ale i dospělé na Ohrazenici. 

TomLukášLukáš Štajner 
Úspěšný chovatel zahájil svou sezónu 14. - 15. ledna na Krajské Středočeské výstavě v Lysé nad Labem – samozřejmě 
čestná cena a cena za nejlépe vystavené plemeno na výstavě Lukáše neminuly. 

Nejbližší výstava, které se Lukáš zúčastní, bude 4. - 5. června. 

Vláďa Valtr
Jako medailista seriálu Šumavský Amatér Cup se bude letos vracet na místa činu pro získání medailí a také na závody 
Classic Motocross. Vláďův výběr závodů bude záležet zejména na kvalitě jednotlivých tratí.  

Nejbližší termín závodu je v Netolicích 23.4., Žár u Vacova 21.5. a 18.6. Trutnov. 

Asi se shodneme, že sportovat, věnovat se aktivně svým koníčkům a vést k tomu i své děti, je skvělé………                         
Za celé zastupitelstvo obce Křešín si dovoluji popřát mnoho nejen sportovních úspěchů…….  

          Za kroniku OU Křešín 
               Klára Matějková 

Kalendář akcí

30.4. 2022 – Čarodějnice na hřišti  

18.6. 2022 – Dětský den pro křešínské děti
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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 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 1.1. do 30.3. 

Kulaté jubileum oslavili: 

28. 3. Josef Plecitý - 85 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 jaro.  
Zastupitelé obce Křešín 
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