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SLOVO STAROSTKY 
Vážení občané, chalupáři a přátelé obce Křešín, než Vás budu 
informovat o dění a hospodaření v naší obci, tak bych Vám ráda 
poděkovala za důvěru, kterou jste mně dali při posledních 
volbách. Myslím, že mohu poděkovat i za další zastupitele, kteří 
byli zvoleni, aby společně se mnou vedli obec Křešín. 

Komunální volby se odehrávaly v nově rekonstruované budově 
obecního úřadu, a to ještě před slavnostním otevřením. Myslím 
si, že to byl skutečně historický okamžik v životě naší obce. A 
tak bych Vám jej ráda připomenula několika fotografiemi. 

Doba jež uplynula od mého zvolení, není tak dlouhá, abych 
Vám mohla poskytnout větší množství informací, z tohoto 
důvodu se pokusím být stručná.  

Blíží se konec roku, což znamená pro zastupitelstvo navrhnout 
rozpočet obce pro rok 2023. Na pracovní schůzce obecního 
zastupitelstva jsme tento rozpočet projednali a navrhli                  
k odsouhlasení na veřejném zasedání, které se bude konat 
30.12.2022. 

Návrh rozpočtu je vyvěšen a obec by měla hospodařit                   
s navrženou částkou 2.668.500 Kč. Dále musíme stanovit 
poplatky za SKO (popelnice) pro rok 2023 a také výši stočného. 
Co se týče poplatků za SKO, budu navrhovat, aby se pro příští 
rok nezvyšovaly a obec nesla část nákladů za vyvážení. 

Projekt Višňovka
 

Krátce po zvolení jsem požádala pana Brokeše, který provádí 
projektový dozor, aby mne seznámil s probíhající dotací na sad 
Višňovka. Kontrola sadu a jeho údržba je v souladu s projektem 
a poskytnutou dotací. Stromky, které v letošním roce uschly, 
byly nahrazeny a byl proveden odborný řez. Zazimování bylo 
provedeno dřevní štěpkou. K údržbě se vrátíme opět na jaře. Do 
té doby, než bude projekt a dotace ukončena (listopad 2023), za 
tyto práce, včetně financování, nese zodpovědnost firma, která 
prováděla revitalizaci sadu Višňovka. Tyto náklady jsou 
zahrnuty v dotaci.

Rekonstrukce obecního úřadu  

Nyní stručně k druhé dotaci, již jsem převzala. Stavba nového 
obecního úřadu byla v termínu dokončena, předána                         
a zkolaudována. Na stavbu a práce s tím spojené je 5 let záruka. 

Do konce roku se pokusíme vybavit nábytkem kancelář starosty. 
Ostatní místnosti budou vybavovány postupně, jak nám finance 
dovolí.

KŘEŠÍNSKÝ ČTVRTLETNÍK 
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Knihovna
 

V současné chvíli jednáme o dotaci na knihovnu, ze které bychom rádi pořídili regály a vybavili místnost knihovny pro 
čtenáře a pořádání deskových her pro děti. Tuto dotaci projednávám ve spolupráci s paní Klárou Matějkovou, která se o 
knihovnu stará a zároveň je kronikářkou obce.  

Rozsvícení Vánočního stromku a Mikuláš
 

Proběhlo rozsvícení Vánočního stromku na návsi, začátek adventu jsme zahájili krásným vystoupením pěveckého 
sdružení Macechy a jejich přátel.  Byl to v skutku nádherný kulturní zážitek, který si všichni zúčastnění opravdu užili. 

Následoval Mikuláš a setkání s čerty v „pekle“. S přípravou mi pomáhala paní Klára Matějková a dále se na akci podíleli 
Kristýna a Martina Korbelová, Lukáš Štajner s přítelkyní Bárou a Kristýna Matějková. Děti měly možnost osedlat 
opravdového koníka, což si vzala za své a svezení připravila Alexandra Bínová. Všem za pomoc moc děkuji. 

Vánoční přání

Máme před sebou Vánoce a konec roku 2022. Dovolte mi, abych Vám ze srdce popřála pevné zdraví, krásné prožití 
svátečních dnů. Odpočiňte si a naberte čerstvé síly do roku 2023. 

Miroslava Černá 
Starostka obce 
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Ptačí chřipka ve Středočeském kraji!

Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice 
vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů 
od 14.12.2022 zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství.  

Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má 
drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných 
opatření je zamezení šíření nákazy do chovů. 

Nařízení dále také omezuje pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela 
nezbytná pro zajištění řádné péče o drůbež. Všichni chovatelé drůbeže (včetně chovatelů holubů a běžců) budou také 
muset podávat vodu a krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské budovy případně pod přístřeškem, který zabrání jejich 
kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Stejně tak budou povinni před kontaminací chránit skladované krmivo, stelivo 
a vodu.  

V České republice bylo od začátku letošního prosince potvrzeno šest nových ohnisek ptačí chřipky, pět v malochovech 
drůbeže a jedno ve velkochovu kachen na výkrm. Čtyři z ohnisek se nacházejí ve Středočeském a dvě v Jihočeském kraji. 
Ve všech případech se jednalo o vysoce patogenní variantu subtypu H5N1, která může být potenciálně přenosná na 
člověka.  

K nárůstu počtu nových ohnisek dochází v celé Evropě. Nebezpečí zavlečení nákazy do chovů se vždy výrazně zvyšuje 
v souvislosti s migrací volně žijících ptáků. Aktuální informace k problematice jsou k dispozici na webu SVS SVS 
z důvodů šíření ptačí chřipky zakazuje venkovní chov drůbeže – Státní veterinární správa (svscr.cz) . 

INFO

l V!em chovatel"m dr"be#e s$v%jimkou 
b&#c" a$holub" se zakazuje chovat dr"be# 
pod !ir%m nebem a$na'izuje umístit chované 
ptáky do budov v$hospodá'ství.

Dále je stanovena povinnost:
l podávat dr!be"i vodu a#krmivo uvnit$ budo-
vy v#hospodá$ství nebo pod p$íst$e%ky

l omezit pohyb osob v#hospodá$stvích s#cho-
vem dr!be"e pouze na osoby, jejich" &innost 
je zcela nezbytná pro zaji%t'ní $ádné pé&e 
o#chovanou dr!be"

l chránit krmivo, stelivo a#vodu pou"ívané ke 
krmení, stlaní a#napájení dr!be"e p$ed konta-
minací trusem voln' "ijících pták!.

l Chovatelé, u$kter%ch není mo#né chovanou 
dr"be# trvale uzav'ít, musí alespo( omezit 
venkovní prostory do nich# má dr"be# p'ístup 
a$v$maximální mí'e minimalizovat kontakt cho-
vané dr"be#e s$voln& #ijícími ptáky. 

l Pokud jsou chovatelé registrovaní v#úst$ed-
ní evidenci hospodá$sk(ch zví$at a#nemohou 
je umístit do budov, musí o#této skute&nosti 
neprodlen' informovat místn' p$íslu%nou kraj-
skou veterinární správu.
Zm'ny zdravotního stavu &i zv(%ené úhyny 
v#chovech je t$eba neprodlen' hlásit místn' 
p$íslu%né krajské veterinární správ'. 

Cílem p$ijíman(ch opat$ení je zamezení %í$ení 
nákazy do chov!. Prosíme o#jejich dodr"ování.

PTA)Í CH*IPKA

Zdroj: Státní veterinární správa

MIMO*ÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPAT*ENÍ 
S$P+SOBNOSTÍ NA CELÉM ÚZEMÍ )R OD ,-. ,.. ./..

https://email.tiscali.cz/redir?hashId=97b926810285eccdc49c9b68bd45e2f2&url=https%3A%2F%2Fsbirkapp.gov.cz%2Fdetail%2FSPPVDBB7ZWG65DHU
https://email.tiscali.cz/redir?hashId=8ad22680b9e0ccfdeecdba8453f60acf&url=https%3A%2F%2Fwww.svscr.cz%2Fptaci-chripka-2022%2F
https://email.tiscali.cz/redir?hashId=b0a116f0a2a05bdfdbbf821c78f0ee62&url=https%3A%2F%2Fwww.svscr.cz%2Fsvs-z-duvodu-sireni-ptaci-chripky-zakazuje-venkovni-chov-drubeze%2F
https://email.tiscali.cz/redir?hashId=b0a116f0a2a05bdfdbbf821c78f0ee62&url=https%3A%2F%2Fwww.svscr.cz%2Fsvs-z-duvodu-sireni-ptaci-chripky-zakazuje-venkovni-chov-drubeze%2F
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První adventní neděle v Křešíně
Adventní čas je v dnešní době spíše časem, kdy se máme na chvíli zastavit a užívat si společné chvíle s rodinou. Postupně 
vrcholí přípravy na vánoční svátky, probíhá pečení cukroví, zdobení domu a další tradiční činnosti, které postupně 
připomínají pomalu blížící se Štědrý den.  

Na Vánocích můžeme najít i méně příjemné záležitosti, ať už je to spěch, hektické nákupy, možná i přehnaný úklid... 
Ovšem jednu věc má většina z nás ráda, a to jsou koledy. To se ukázalo i na tradičním rozsvícení vánočního stromečku na 
návsi u kapličky, kdy se rozezněly písně v podání skupiny Macechy a jejich přátelé.  

Za doprovodu znějících koled jsme si společně ozdobili stromeček do místní kapličky, setkali se se sousedy u skleničky 
vánočního punče či svařáku. Paní starostka Miroslava Černá upekla výbornou štolu a sušenky, paní Milada Zemanová 
tradiční vánočky, zastupitelky paní Jarmila Lapáčková perník s vánočním sypáním a paní Markéta Krajčová hraběnčiny 
řezy. 

Skupina Macechy a jejich přátelé jsou posly nadace „Dobrý Anděl“, dobrovolnými příspěvky, které byly na naší adventní 
sešlosti vybrány a dohromady činily 8.681 Kč, podpoříme výcvik asistenčního psa pro osmiletého Patrika trpícího 
Lennox-gastautovým syndromem. 

Velice děkuji všem zúčastněným, přispívajícím a pomáhajícím na této akci a přeji Vám všem KRÁSNÉ PROŽITÍ 
ADVENTNÍHO ČASU. 

Za kroniku OÚ Křešín 
Klára Matějková 
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Peklo na Křešíně 
Otvírejte čerti vrata, jdeme se kouknout na čerťata. Čertí kluci, čertí holky, baští si tam čertí vdolky. Je tu teplo teplíčko, 

je tu peklo peklíčko. 

I v naší obci se rozeznělo řinčení řetězů a vzteklý řev zdivočelých pekelníků. Čerti nám obsadili sklepení obecního úřadu  
a vyřádili se na 29 dětech. Každý odvážlivec musel projít kolem vzteklého čerta u brány pekelné, zahrát si Černého Petra  

o zlatku s rozzuřenou Luciferovou dcerou, vyhrát v kostkách nad zákeřnou Belzebubkou a až poté se dostal do nebe              
k přívětivým andělům a Mikuláši. Zazněla spousta krásných písní a básniček, které byly odměněny balíčkem ovoce               

a drobných sladkostí, které sponzoroval obecní úřad. 

Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší? 
Kdo tu řinčí řetězem a proč s tebou přišel sem? 

Rohatý, rohatý, s kožichem až na paty, 
rohatý, rohatý, černý, střapatý. 

Kdo jsi, teď už všichni víme, my se, čerte, nebojíme, 
nemáš-li co na práci, můžeš dělat legraci. 

Rohatý, rohatý, s kožichem až na paty, 
rohatý, rohatý, černý, střapatý. 

Chceš-li ale děti lekat, nebudeme déle čekat, 
pošleme tě nazpátek, do veselých pohádek. 

Rohatý, rohatý, s kožichem až na paty, 
rohatý, rohatý, černý, střapatý. 

Velice děkujeme všem přítomným odvážlivcům a těšíme se na Vás zase příští rok. 

Za knihovnu OÚ Křešín  
Klára Matějková 
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Peklo na Křešíně 

Obecní knihovna
Rekonstrukce obecního úřadu nám dala roční pauzu v našich aktivitách, nicméně se k nim opět navracíme! Nejprve 
zahájíme nadcházející rok s žádostí o dotaci na fungování knihovny, a to v celkové výši 70.000 Kč. Spoluúčast obecního 
úřadu je pouze 10 %.  

Pokud se nám tuto dotaci podaří získat, bude díky ní, místnost knihovny a malá zasedací místnost nově vybavena regály   
a vybavením pro činnost knihovny jako například projektor a promítací plátno.  

Před rekonstrukcí OÚ jsme evidovali 18 čtenářů v naší knihovně, doufáme tedy, že jsme neztratili Vaši přízeň. Městská 
knihovna v Příbrami nás plně vybaví velkým množstvím nových titulů, bude z čeho vybírat!  

Vzhledem k vylepšeným prostorám na obecním úřadě je možnost rozšířit naše aktivity, např. tvořivé dílny pro mládež      
i dospělé, promítání filmů a pořadů aj.  

Také Vás tímto prosíme, pokud jste při vánočním úklidu našli společenskou hru, kterou již nevyužijete či není kompletní, 
můžete nám ji darovat do knihovny. Také pro tvořivé účely budeme rádi za kusy látek, bavlnky, knoflíky či pastelky.  

Vše, co pro Vás již ztratilo význam nebo si myslíte, že je na vyhození, může najít využití v našich tvořivých dílnách. 
Mockrát děkujeme a pokud pro nás máte nějaké drobnosti, volejte prosím na tel. číslo 775 965 989 (paní Matějková)          
a my si je rádi vyzvedneme. Ještě jednou velice děkujeme. 

Za knihovnu OÚ Křešín  
Klára Matějková



Údržba zeleně v naší obci
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V rámci údržby obecní zeleně došlo k zásadnímu kroku v loňském volebním období. Po dohodě s panem Bohumilem 
Matějkou, který provádí údržbu návsi, obecního lesa, Višňovky a okolních cest jsme se stali jednou z těch obcí s 
udržovanou krajinou.  

Děkujeme tímto panu Matějkovi za jeho píli a elán zvelebit krajinu kolem nás a obnovit např. některé zapomenuté cesty.  

Okolí kolem studánky „Džbelky“ zprůchodnění a vyčištění celého obecního lesa, udržovaní všech obecních pěšin...  

Prohlédněte si mapu našeho katastrálního území a pokud jste se ještě nevydali na obhlídku provedené obnovy našich 
přírodních krás, doporučujeme Vám například procházku krajinou a přírodním hájem staré obecní cesty ke Křešínským 
placům. 



Volby do zastupitelstev obcí
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Ve dnech 23.9. – 24.9.2022 probíhaly volby do zastupitelstva obce Křešín. Na základě rozhodnutí předchozího 
zastupitelstva byl počet jeho členů snížen na celkem 5 členů. 

Dohromady naše obec čítá 120 voličů, voleb se zúčastnilo 111 občanů a všechny hlasy byly platné. 

Pojďme si připomenout, jaké byly výsledky voleb: 

Volební programy kandidátů za „Lepší život v Křešíně“ a kandidátů za „Samostatný Křešín“ jsme si všichni pečlivě 
prostudovali a dle svého uvážení šli k volbám udělit hlasy těm, kterým věříme a po kterých chceme, aby nás a naše přání 
zastupovali. 

Důvěru od nás dostali tito kandidáti:  

Starostka: Miroslava Černá 

Místostarosta: Jiří Antoš 

Předseda kontrolního výboru: Pavel Kohout 

Předsedkyně finančního výboru: Jarmila Lapáčková 

Členka zastupitelstva: Markéta Krajčová 

Dovoluji si tímto za nás všechny ještě jednou pogratulovat zvoleným členům zastupitelstva a popřát jim příjemnou 
spolupráci a plnění volebních programů jako jednotné zastupitelstvo. 

Za Kroniku OÚ Křešín  
Klára Matějková 

Jméno kandidáta
Počet 
hlasů

Miroslava Černá 75

Pavel Kohout 71

Jiří Antoš 67

FranCšek Lukáš 64

Kristýna Korbelová 61

Markéta Krajčová 46

Jarmila Lapáčková 43

Jiří Neuwirth 40

JUDr. Michal Stárek 40

Ing. Alexandra Bínová 36

Michal Fajrajzl 3
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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: 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. 2022 – poplatek za svoz SKO – 600,- Kč/osoba (VS při platbě na účet 1ČP2022) 

• do 30. 6. 2022 – poplatek za psa – 50,-Kč/pes, druhý a další 100,- Kč (VS při platbě na účet  
4ČP2022) 

• Slevy z TKO pro seniory a děti na rok 2022 – 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  

• V polovině ledna nás čeká volba prezidenta, přeji Vám v této volbě šťastnou ruku 

• Veřejné zasedání se bude konat 30.12.2022 

• Úřední hodiny Obecního úřadu Křešín: 
Z důvodu rekonstrukce Obecního úřadu jsou úřední hodiny do odvolání zrušeny. V případě jakékoliv potřeby 
volejte na telefon starostky: 777 052 700, 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: 

22. 10. Miroslav Smetana - 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 krásné prožití vánočních svátků  
a skvělý vstup do nového roku.  

Zastupitelé obce Křešín 
 

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

Tisk a distribuce: Obec Křešín, Křešín 21, 26223 Jince – e-mail: oukresin@tiscali.cz |                                             
Uzávěrka dalšího čísla: 30.03.2023 
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