
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení spoluobčané, 
 
dovolte nám, abychom Vás pozdravili jménem nového Zastupitelstva obce Křičeň a 
poděkovali Vám za Vaši účast ve volbách 2014. V následujícím čtyřletém období 
uděláme vše pro to, abychom důvěru, kterou jste v nás vložili, nezklamali.  
 
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Křičeň konaného dne 6. listopadu 2014 byli  
ustanoveni do funkcí s účinností od 6. listopadu 2014 tito zastupitelé: 
 

Petr Čičko  -  starosta 
Ing. Jaroslava Plačková  -  místostarostka 

 
Po vzdání se mandátu Marie Křesťanové  jsou dalšími členy zastupitelstva: 
 
Pavel Ježek - předseda finančního  výboru 
Karel Gebhart - předseda kontrolního výboru 
Marie Kudrnová- předseda komise životního prostředí 
Kateřina Hanzlová -předseda komise pro spolky 
Ing. Jan Loskot - člen zastupitelstva 
 
Naším cílem je udělat vše pro to, aby život v naší obci byl pro každého z nás 
pohodový a bezproblémový a aby naše obec opravdu vzkvétala! 
 
Součástí naší strategie je i maximální transparentnost, vzájemná důvěra a vzájemná 
komunikace. Tohoto cíle chceme dosáhnout také tím, že Vás budeme o dění v obci 
informovat, ať již formou zpravodaje, úřední desky u Obecního úřadu Křičeň, nebo 
prostřednictvím veřejných schůzí. Uvítáme též jakékoliv podněty od Vás občanů, které 
nám můžete předávat prostřednictvím emailu, nebo Vaší osobní návštěvou během 
úředních hodin. 
 
Abychom postupovali tím správným směrem, rádi bychom znali Vaše představy a Vaše 
názory. 

ZPRAVODAJ 

11 

2014 
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Proto uvítáme, pokud byste si našli čas a vyplnili nám dotazník, který je přílohou tohoto 
Zpravodaje. Pokud na některou z otázek nebudete chtít odpovědět, neodpovídejte. 
Tento dotazník je zveřejněn i na webových stránkách obce: www.kricen.cz. 
 
Vyplnění dotazníku je zcela anonymní, ale pokud nám budete důvěřovat a nebudete mít 
problém postavit se za své názory, můžete nám ho zaslat přímo na adresu 
info@kricen.cz.  Zaručujeme Vám absolutní diskrétnost! 
 
Zároveň nám můžete vyplněné dotazníky předávat i osobně, do schránky Obecního 
úřadu Křičeň či prostřednictvím České pošty. 
 
Věříme, že se dané ankety zúčastní co nejvíce občanů a už teď Vám za Vaši vstřícnost 
předem děkujeme! 
 
Věřte, že si budeme vážit názoru každého z Vás! 
 
V souvislosti s blížícím se koncem roku nám zároveň dovolte, abychom Vám popřáli 
krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce, no a nám všem, aby ta naše 
Křičeň opravdu vzkvétala!  
 
Na spolupráci s Vámi se jménem Zastupitelstva obce Křičeň těší 
 

Petr Čičko, starosta 
Jaroslava Plačková, místostarostka 

 
Důležité kontakty: 
 
Adresa :  Obec Křičeň, Křičeň 88, 53341 Lázně Bohdaneč 

 
Web: www.kricen.cz              Podatelna: podatelna@kricen.cz              Informace: info@kricen.cz 

 
Úřední hodiny:     Pondělí 18:00 - 19:00 hod. 
                                    urgentní záležitosti lze řešit i mimo úřední hodiny po předchozí telefonické domluvě 
 

Starosta:                   Petr Čičko                               tel.: 777 646 006        email: cicko@kricen.cz 
 
Místostarostka:    Ing. Jaroslava Plačková      tel.: 734 578 602        email: plackova@kricen.cz 

 
Pavel Ježek : jezek@kricen.cz 

 
Karel Geghart : gebhart@kricen.cz 

 
Ing. Jan Loskot : loskot@kricen.cz 

 
Marie Kudrnová : kudrnova@kricen.cz 

 
Kateřina Hanzlová : hanzlova@kricen.cz 

http://www.kricen.cz/
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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ČINNOSTI  

OBECNÍHO ÚŘADU KŘIČEŇ 
 

1. Byla podána žádost o obnovení autobusové  zastávky  u  Agrodružstva  Klas Křičeň.    
Dosavadní autobusové zastávky  v obci  jsou nadále platné. 
 
2. Z důvodu bezpečnosti občanů bude zbudováno zábradlí podél schodů do místního obchodu. 
 
3. Bude objednána oprava elektrického rozvaděče obchodu, současný stav je havarijní. 
 
4. Řešíme možnost obnovení dopravního zrcadla před odbočkou k místnímu hřbitovu při 
výjezdu z obce (nejsou vidět vozidla, která přijíždějí od Rohoznice) a obnovení dopravního zrcadla 
před odbočkou k fotbalovému hřišti (při příjezdu od Bukovky směr Pravy; není vidět vozidla, 
která přijíždějí z obce). 
 
5. Jednáme o obnovení funkčnosti obecní cesty za obcí Křičeň směr Lázně Bohdaneč, za 1. 
zatáčkou vpravo, směr les (katastrální území  Křičeň,   č. 214/2). Z důvodu narůstající dopravy na 
komunikaci Křičeň-Lázně Bohdaneč je naším cílem zajistit bezpečnější přístup do lesa; lze využívat i 
k procházkám; tak, jako tomu bylo dříve.  Z dané cesty není  obci hrazen nájem z pozemků.  
 
6. Jednáme se Státním okresním archivem Pardubice o předání archiválií. 
 
7. Řešíme kontejnery pro biologický odpad – bude vyžadováno legislativou. 
 
8. Připravujeme návrh rozpočtu obce pro rok 2015 – bude zveřejněno na úřední desce před OU. 
 
9. Kanalizace – intenzivně řešíme s Ministerstvem zemědělství ČR žádost o dotaci, k tomuto tématu 
vydáme samostatný zpravodaj během ledna 2015. 
 
10. Připravujeme kolaudaci fotbalového hřiště, včetně kolaudace buněk. 
 
 
 

Nejbližší akce pořádané Obecním úřadem Křičeň, 
na které jste všichni srdečně zváni!  

 
 
29. 11. 2014              15:00      Mikulášská besídka (na fotbalovém hřišti) 
 
                                       18:00      Rozsvícení vánočního stromečku (u obchodu) 
 
                                       21:00      Country Blues (pořádá SK Křičeň na hřišti) 
 
 
 
1. 1. 2015                   17:30      Novoroční ohňostroj (u požární nádrže) 
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SPORTOVNÍ KLUB KŘIČEŇ 
 

Oslavy 10 let založení fotbalového oddílu 
 

Léto letošního roku bylo hektické. Fotbalový oddíl místního sportovního 
klubu slavil 10 let od svého založení a na sobotu 2. Srpna 2014 připravil pro 
své příznivce celodenní program, který navštívilo více než 400 nadšených 
fanoušků; a to nejen místních, ale i z okolních obcí.  

 
 
První akcí slavnostního dne bylo utkání 1. kola Poháru hejtmana Pardubického kraje, v němž náš A 
tým mužů přivítal SK Holice.  Soupeře, hrajícího o 3 stupně vyšší soutěž, se naši hráči nezalekli, 
předvedli srdnatý výkon a dlouho drželi vyrovnaný stav. Výsledkové překvapení hosté odvrátili až 
v 88. minutě, kdy vsítili rozhodující branku na 2 : 3. Po tomto zápase přišli na řadu naši nejmenší - 
přípravka do 10 let, která se utkala se sousedním FC Bukovka. V utkání bohatém na branky nebyl 
výsledek důležitý,  přesto jsme na výhru 7 : 5 byli náležitě pyšní.  
 
 
Program pokračoval zápasem starých gard mezi SK Křičeň a TJ Přelovice, který dokázali naši vyhrát 
2 : 1.  V 15:00 hodin, již za účasti předsedy OFS p. Drábka, byli oceněni „hráči desetiletí“ našeho 
oddílu. Nejlepším hráčem byl zvolen současný kapitán týmu mužů Daniel Biath, za desetiletou 
věrnost pak byli oceněni J. Nosek a L. Hanzl, jenž také s téměř čtyřisty odehranými zápasy vévodí 
klubovým statistikám v počtu startů za naše barvy.  
 
 
 

Hlavní hřeb oslav přišel na řadu v 16:00 
hodin, kdy nám na  trávník přišly 
poblahopřát legendy českého fotbalu – 
bývalí reprezentanti, hrající pod 
hlavičkou Klubu fotbalových 
internacionálů. Tým, mající ve svém 
středu olympijské  vítěze z Moskvy 1980, 
medailisty z Mistrovství Evropy z roku 
1980 v Itálii a 1996 v Anglii a účastníky 
Mistrovství světa 1982 ve Španělsku a 
1990 v Itálii, byl ve vzájemném zápase 
s naším výběrem jasným pánem na hřišti 
a ukázal všem přítomným, že jeho hráči 
nic nezapomněli ze svých kvalit. Po 
utkání pak bývalí reprezentanti odměnili 
vděčné publikum podepsanými 
fotografiemi a plakáty. 
     
Závěr vydařených oslav pak obstarala skupina Galileo band z Hradce Králové, která nám k tanci a 
poslechu hrála až do pozdních nočních hodin. 
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SK Křičeň – fotbal – sezona 2014/2015 - Muži A – Pernštejn okresní přebor 
 

 
 

Do své druhé sezony v elitní soutěži okresu vstupovali naši hráči s vědomím, že je již nikdo nebude 
brát jako nováčky a hned úvod sezony jim jasně naznačil, že letošní bude ještě těžší než ta minulá. 
Po úvodních, zejména domácích nezdarech, přišlo zlepšení, bohužel tři porážky před zimní 
přestávkou náš tým srazily na nelichotivou 12. příčku tabulky. Do vypuknutí jarních bojů nás čeká 
spousta práce, věříme však, že bude úspěšná a nejvyšší soutěž okresu udržíme.  
 
Soupiska : Pleskot, Hackenberg, L.Půlpán, Pilc, Urbanec, Hynek, M.Půlpán, Karela, Koki, Malý, Biath,   
                     Ryšavý, F.Gloza, Hanzl. 
 
 

SK Křičeň – fotbal – sezona 2014/2015 - Muži B – IV.třída – Přeloučsko 
 

 

Rezervní tým mužů, skládající se vesměs z hráčů, kteří mají již svá nejlepší fotbalová léta za sebou, či 
se z důvodu pracovního vytížení nemohou fotbalu věnovat naplno, rozehrál svoje účinkování 
v nejnižší okresní soutěži skvěle a po úvodních zápasech se dokonce vyhříval na čele tabulky. Konec 
podzimní části však „béčku“ nevyšel podle představ, přesto je zatím průběžné 6. místo dobrým 
vkladem do jarních odvet. 
 
Soupiska : Štěpánek, Jiráček, Nosek, Soukup, Gruna, Ťupa, Kolín, Kopáč, Zeman, Škoda, D. Gloza,  
                     Tichý, Ginter, Šanda 
 
 
 

1. Choltice A 13 8 3 2 37: 18 27 
 

2. H. Ředice A 13 8 2 3 40: 18 26 
 

3. Nemošice A 13 8 0 5 51: 26 24 
 

4. Dašice A 13 8 0 5 34: 25 24 
 

5. Přelouč B 13 7 2 4 26: 20 23 
 

6. Roveň A 13 7 0 6 28: 26 21 
 

7. Opatovice n. L. A 13 6 2 5 31: 29 20 
 

8. Přelovice A 13 6 0 7 26: 35 18 
 

9. Dříteč A 13 5 1 7 31: 36 16 
 

10. Srch B 13 5 1 7 21: 37 16 
 

11. Holice B 13 5 0 8 32: 42 15 
 

12. Křičeň A 13 4 1 8 24: 29 13 
 

13. Valy 13 4 1 8 26: 35 13 
 

14. L. Bohdaneč 13 2 3 8 23: 54 9 
 

1. Semín 11 9 2 0 29: 9 29 
 

2. Tetov 11 8 1 2 42: 17 25 
 

3. Dolany 11 7 3 1 35: 12 24 
 

4. Přelovice B 11 6 1 4 30: 19 19 
 

5. Choltice B 11 5 2 4 27: 36 17 
 

6. Křičeň B 11 4 4 3 33: 23 16 
 

7. Řečany n. L. B 11 4 2 5 21: 25 14 
 

8. Újezd B 11 4 1 6 29: 22 13 
 

9. Kojice 11 4 1 6 26: 26 13 
 

10. Zdechovice 11 3 2 6 27: 36 11 
 

11. Sopřeč 11 2 1 8 9: 29 7 
 

12. L. Chrčice 11 0 0 11 7: 61 0 
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SK Křičeň – fotbal – sezona 2014/2015 – Přípravka do 10 let – okresní soutěž Přeloučsko 
 

Naše nejmenší naděje zahájili na podzim 
svou druhou sezonu v okresních 
soutěžích, tentokrát o kategorii výše – do 
10 let. Po úvodních neúspěších se 
staršími a vyspělejšími soupeři přišel 
v posledním utkání úspěch nejsladší – 
výhra v derby nad Sokolem R.Bělá 
v poměru 3 : 2. V zimní přestávce trénuje 
přípravka každý pátek v čase 16,30 – 
18,00 v tělocvičně ZŠ v Osicích.  
Pokud byste měli zájem přihlásit svoje 
ratolesti do našeho sportovního klubu, 

můžete se domluvit s trenéry přípravek na tel.606648471 (M. Půlpán) nebo 602111786 (A. Zeman). 
Od jara připravujeme projekt fotbalové školičky pro děti do 6 let, obnoven bude i oddíl přípravek do 
8 let. 
 
 
 
 

SK Křičeň – fotbal – Stará garda 
 

 

Fotbal si u nás mohou zahrát i ti, kteří 
už své kopačky jak se říká „pověsili na 
hřebík“. Každý pátek v 18:00 hodin 
měla své tréninky i stará garda, pro 
letošní rok však již ukončila činnost a 
pokračovat  bude až v pátek 3.dubna 
2015. Přijďte si zahrát fotbálek, 
udělat si žízeň a shodit přebytečná 
kila, vítáni jsou samozřejmě i mladší 
ročníky. Pro příští rok připravujeme i 
turnaj starých gard, který se 
uskuteční zřejmě v létě, přihlásili jsme 
se též na některé turnaje v okolí.  
 
 

Nejbližší připravované akce 
pořádané naším Sportovním 
klubem : 
 
Sobota 29. Listopadu 2014        -   20,00 hodin – Mikulášská taneční zábava – hraje Country jazz  
                                                                                            z Trutnova 
Sobota 10. ledna2015        -    8,00  hodin – Tradiční staročeská zabíjačka 
Sobota 21. března 2015             -  20,00 hodin  – Josefovská maškarní disko-šou 
 
 
Sledujte naše webové stránky : www.skkricen.cz, kde najdete veškeré informace týkající se naší 
činnosti, či dění ve sportovním klubu. 
 

 

http://www.skkricen.cz/
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KŘIČEŇ 
 
 

V letošním roce se nám podařilo 
dokončit renovaci historické stříkačky 
PS 16 Stratilek. V souvislosti s tímto 
děkujeme Obecnímu úřadu Křičeň za 
finanční podporu. Naše poděkování patří 
ale také všem členům sboru, kteří se na 
renovaci historické stříkačky podíleli; 
především těm starším. Odvedli 
příkladnou a profesionální práci. 
Výsledek jejich úsilí jste mohli obdivovat 
při „Křičeňské pouti“ na fotbalovém 
hřišti, kde byl stroj představen. 
 
 
 

Na začátku letošní sezony jsme se zúčastnili soutěže v „požárním útoku“ v Přelovicích. Tato soutěž 
byla spojena s oslavami 110 let SDH Přelovice. Naše družstvo, ve složení M. Malý, M. Holeček, L. 
Hanzl. F. Gloza, J. Ginter, M. Jiráček, J. Nosek, T. Karela a D. Gloza, se umístilo na 5. místě. 
 
U příležitosti 130 let založení SDH jsme byli pozváni do sousední obce Pravy, kde v souvislosti 
s oslavou daného výročí byla prezentována i hasičská technika, a to jak novodobá, tak historická. 
 
Následovala naše účast v  soutěži k oslavě 135 let SDH v Sopřeči. Účastníky soutěže byli V. Tomaš, J. 
Ginter, L. Hanzl, M. Jiráček, J. Nosek, F. Šturm. F. Gloza, M. Jiráček. Součástí akce byla i následná 
návštěva Rohovládové Bělé v téže sestavě. 
 
V rámci oslav „Křičeňské pouti“ byla pro nás významnou akcí soutěž „O pohár starosty obce“ a 
„Memoriál J. Kroužila“. Ve složení:  M. Malý, J. Ginter, L. Hanzl, F. Šturm, F. Gloza, M. Jiráček, T. Karela 
jsme se umístili na místě druhém. 
 
Další týden následovala oslava výročí 115 let založení sboru v Žáravicích, ale v tomto případě se 
nám úspěch vyhnul. Složení družstva: J. Nosek, M. Jiráček, F. Šturm, L. Hanzl, F. Gloza, T. Karela, J. 
Ginter, M. Holeček. 
 
Štěstí jsme neměli ani v soutěži  “O pohár starosty“ a „Memoriál Josefa Vaníčka“ ve Volči. 
Složení družstva: M. Malý, J. Ginter, L. Hanzl, F. Gloza, M. Jiráček, T. Karela, J. Nosek, D. Gloza. 
 
 Tímto jsme zakončili sportovní sezonu a pokračovali v podzimních pracích; provedli jsme přípravu 
na zimu.  
 
Věříme, že v dalším roce nás čeká více úspěchů, a o to budeme rozhodně snažit. 
 
SDH Křičeň přeje všem občanům krásné vánoční svátky , hodně štěstí a zdraví a hodně úspěchů 
v novém roce 2015. 
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Prineste si zvonecek, 
rozsvítíme stromecek. 

 
Srdečně Vás zveme na 

Mikulášskou besídku a Rozsvícení stromečku 
v Křičeni 

 

Kdy: sobota 29. 11. 2014 - mikulášská besídka    v 15:00h  

                                             - rozsvícení stromečku v 18:00h 

Kde: Mikuláš přijde na fotbalové hřiště a poté lampiónovým průvodem dojdeme 

         k obchodu na rozsvícení stromečku                                      

Na co se můžete těšit: mikulášská nadílka, lampiónový průvod,  

                                    vánoční vystoupení dětí, rozsvícení stromečku, punč a cukroví 
 

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA SE SKUPINOU 

COUNTRY 

BLUES 

 

 

 
V sobotu  

  29.11. 
od 20:00 hodin 

Křičeň - hřiště 

ˇ ˇ 

ˇ 


