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ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
uběhlo nám další čtvrtletí, a tak si dovolujeme poskytnout Vám krátké zpravodajství o
tom, co se v obci dělo, čím se aktuálně zabýváme a co nás v tomto roce čeká. Zároveň
bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří se na dění v obci podílejí, a to jak aktivně,
tak i těm, kteří své připomínky vyjádřili prostřednictvím dotazníku obce.
Petr Čičko - starosta
Ing. Jaroslava Plačková - místostarostka
Co se v obci událo od posledního vydání zpravodaje.
Od posledního čísla „Křičeňského zpravodaje“ uběhlo již 5 měsíců. Je to delší doba, než
jsme původně zamýšleli, ale vzhledem k zámyslu podat ucelené informace k plánované
výstavbě kanalizace v naší obci jsme s vydáním tohoto čísla počkali až do doby, než bude
jasné, jak dále postupovat.
29. listopadu 2014 se na zdejším sportovním hřišti konala již tradiční Mikulášská
besídka pro děti, která se těší rok od roku větší oblibě. Celé odpoledne, plné her a soutěží,
si děti i dospělí náramně užili. Následoval průvod, pěvecké vystoupení dětí a rozsvícení
vánočního stromu. Celý den byl pak ukončen vystoupením kapely Country Blues na
hřišti. Tímto ještě jednou děkujeme všem, kteří se na programu celého dne podíleli.
1. ledna 2015 se konal Novoroční ohňostroj u požární nádrže. Věříme, že se Vám a
Vašim dětem líbil a že to byla příjemná chvíle, kdy jsme se sešli v novém roce 2015.
14. března se konala brigáda na vyčištění požární nádrže. Celá akce probíhala pod
taktovkou místního SDH Křičeň. Všem, kteří se na brigádě podíleli, tímto děkujeme.
Petr Čičko, starosta
Jaroslava Plačková, místostarostka
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AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ČINNOSTI
OBECNÍHO ÚŘADU KŘIČEŇ
1. Intenzivně řešíme kanalizaci.
2. Podařilo se zajistit instalaci zábradlí a opravu elektrického rozvaděče
místního obchodu.
3. Zpracovali a podali jsme žádosti o dotace na obnovu aleje ke hřbitovu a na nákup
techniky pro nakládání s bioodpadem.
4. Řešíme instalaci dopravních zrcadel na území obce.
5. Nadále pracujeme na obnovení obecní cesty.
6. Proběhl každoroční audit Pardubického kraje na kontrolu hospodaření obce,
účetnictví obce a kontrolu činnosti obecního úřadu. Naše obec prospěla bez chyb
a nedostatků. Velké poděkování patří hlavně účetní obce paní Dagmar Kašparové.
7. Pokračujeme v úsilí o kolaudaci sportovního areálu v letošním roce.

INFORMACE K VÝSTAVBĚ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Splašková kanalizace se v naší obci řeší již bezmála 10 let a pořád se „nic neděje“.
Nejhorší, co může být, je neinformovanost, a proto jsme se rozhodli podat Vám co
možná nejkompletnější pohled na věc. Jak jistě víte, tak první snaha zbudovat kanalizaci
v naší obci začala v roce 2003. Tehdy se vyprojektovala tlaková kanalizace, v roce 2004
proběhla soutěž na dodavatele stavby a poté byla podána žádost o dotaci na její
výstavbu. Obec s žádostí o dotaci bohužel neuspěla. V roce 2011 byla tlaková kanalizace
přeprojektována na gravitační a v roce 2012 byla podána nová žádost o dotaci. V roce
2014 byla obec vyzvána k doplnění žádosti o dotaci. V listopadu 2014 proběhlo
intenzivní jednání s ministerstvem zemědělství o podmínkách získání dotace na
výstavbu a byl nám prodloužen termín na dodání všech potřebných podkladů.
A co nás čeká a budeme muset udělat, abychom splaškovou kanalizaci v obci měli?
Za ty roky, co se tu kanalizace řeší, se výrazně změnila jak legislativa, tak stavební
zákon. Většina dokumentace je proto již s ohledem na podmínky dotací a stavebního
zákona nepoužitelná. Nyní jsme sice po jednání s ministerstvem zemědělství v pozici, že
jsme postoupili z pozice „čeká se na dotaci“ do pozice „určeno k realizaci“, ale vše je
podmíněno dodáním všech potřebných dokumentů.
Musíme nechat přepracovat dokumentaci pro stavební povolení a zažádat o nové – již se
realizuje.
Musíme nechat vypracovat dokumentaci pro provedení stavby – ta vypracována nebyla,
dřívější legislativa ji nepožadovala, nyní se bez ní již neobejdeme.
Musí se vypsat nová veřejná soutěž na dodavatele stavby, původní nelze použít, protože
byla soutěžena dle dnes již neplatné legislativy.
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Výše uvedené kroky se musí realizovat v uvedeném pořadí, protože na sebe navazují.
Teprve poté bude možno dotaci poskytnout a stavbu realizovat. Trochu problematické
jsou zákonem stanovené lhůty, na které se musí v jednotlivých krocích čekat a to, že tato
dotace se dá čerpat pouze pokud stavba vznikne a zkolauduje se do konce roku 2017.
I když je před námi spousta práce a termíny jsou více než šibeniční, věříme, že se nám to
povede.

OBNOVA ALEJE KE HŘBITOVU
Jak všichni víte, místní alej bříz ke hřbitovu je nyní již v „dezolátním“ stavu. Většina
stromů je nemocných a ve stavu, kdy hrozí pádem suchých větví, některé již chybí úplně.
Vzhledem k tomu, že to je jedna z místních dominant, rozhodli jsme se danou situaci
řešit. Byl aktualizován projekt obnovy aleje z roku 2001, který počítá s vykácením
stávajících stromů, výsadbou nových stromů a živého plotu na straně k AGD Klas Křičeň.
Z důvodu obavy, aby nové stromy nebyly napadeny chorobou stávajících bříz, zvolili
jsme po odborné konzultaci výsadbu lip. Protože celý projekt obnovy aleje počítá
s investicí bezmála půl milionu korun, podali jsme žádost o dotaci z programu „Podpora
rozvoje venkova“. Zpracování veškeré dokumentace k žádosti bylo sice poměrně
náročné, ale věříme, že nám bude dotace poskytnuta a obnovená alej se Vám bude líbit.
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ŘEŠENÍ NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM
Od letošního roku začala platit nová pravidla pro nakládání s bioodpadem (větve
stromů, odpad ze zahrádky, tráva, biologický odpad z kuchyně); rozhodli jsme se na
danou situaci s předstihem zareagovat. Protože již nebude možné vozit větve na
čarodějnice (letos se bude konat naposledy pálení čarodějnic tak, jak to bylo doposud) a
obec bude mít povinnost zřídit kontejnery na bioodpad, rozhodli jsme se zpracovat
projekt na nakládání s bioodpadem a požádat o dotaci ministerstvo životního prostředí.
Projekt počítá s nákupem malého nákladního vozu, velkých kontejnerů na bioodpad,
které budou rozmístěny po obci a štěpkovače ke zpracování větví. Bioodpad se bude
odvážet ke zpracování do Dolan. Celková výše investice se blíží ke dvěma milionům
korun, kdy se počítá s využitím dotace ve výši 90%. Věříme, že se nám to povede a již
letos budeme zajišťovat svoz bioodpadu z obce vlastní novou technikou.

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U AGD KŘIČEŇ
Jak jsme již dříve uvedli, obec požádala o obnovení autobusové zastávky u AGD Klas
Křičeň. Vzhledem k tomu, že nynější zastávka již nevyhovuje současným normám, museli
jsme požádat Ředitelství silnic a dálnic Praha o schválení výjimky. V současné době
zajišťujeme další podklady a provádíme další úkony, které ŘSD vyžaduje; což jsou např.
další rozhledová pole, nutnost odstranění některých větví apod. V tomto směru
intenzivně spolupracujeme se zástupci AGD Klas, neboť na obnovení této zastávky mají
velký zájem. Bohužel, každý úřad může rozhodnout do 30 dnů a tím se termín
prodlužuje.

OBNOVENÍ OBECNÍ CESTY K LESU, MOSTEK
Na základě výsledku ANKETY o obecní cestě a mostku k ní byla objednána výstavba
mostku u Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
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ZRCADLA V OBCI
Obec Křičeň podala žádost o souhlas s umístěním 3 ks dopravních zrcadel v obci a 1
dvojzrcadla k fotbalovému hřišti. Problém nastal právě u dvojzrcadla při výjezdu ze
hřiště. K naší žádosti se vyslovuje samozřejmě také Policie ČR a ta musí v první řadě
preferovat odstranění případných překážek, které neumožňují rozhled; v našem případě
je to habrový plot. Protože žádost byla podána jako celek, nejsou zatím schválena ani
zrcadla v obci. Momentálně toto řešíme.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Na základě výsledku ankety i Vašich osobních připomínek byl zaslán Pardubickému
kraji požadavek především na řešení níže uvedených problémů.
1. Občané jsou sice spokojeni s četností spojů z Křičeně do Lázní Bohdaneč, ale už
nejsou spokojeni s počtem přímých - plnohodnotných spojů z Křičeně do Pardubic
a z Pardubic do Křičeně, včetně dražšího jízdného v případě přestupů. Přestupy v
Lázních Bohdaneč při cestě do Pardubic (i z Pardubic) jsou nepříjemné, občany
velice obtěžují a navíc jsou nespolehlivé a dražší. Rozhodně to nesplňuje
parametry pohody cestování
2. Cestujícím vadí, že přímo na autobusové zastávce v Lázních Bohdaneč chybí
čekárna; obdobně, jako je vybudována čekárna přímo u zastávky trolejbusů.
3. A dalším, docela nepříjemným problémem je i to, že bez zakoupení "jakési karty"
si nelze koupit jízdenku z Křičeně do Pardubic obdobnou jako pro přímý spoj, ale
musí se koupit samostatně jízdenka z Křičeně do L. Bohdaneč a poté jízdenka v
dalším autobuse z L. Bohdaneč do Pardubic (a zpět). Cestovné se tak prodraží o 8
Kč.
Vzhledem k tomu, že nebude jednoduché zasáhnout do stávajícího jízdního řádu, nelze
zcela zaručit, že budeme úspěšní; nicméně, o změnu se rozhodně snažíme!
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SAMOVÝROBA DŘEVA V OBECNÍM LESE
Samovýrobou se rozumí, že zájemce si sám vyrobí (vytěží), přiblíží a odveze dřevo, které
mu určí starosta (nebo pověřený zástupce). Veškeré práce provádí na vlastní náklady a
na vlastní nebezpečí. Účelem samovýroby je zpracovat méně hodnotné dřevo např.
v probírkách, mladých lesních porostech do 40 let nebo vývraty.
Samovýroba dřeva není nároková a je zadávána pouze tehdy, když dřevo této kvality
bude v lese k dispozici. Zájemci však mj. nesmí jakýmkoli způsobem ohrozit stav lesa,
poškozovat cesty nebo stromy, rušit zvěř nebo ptactvo při hnízdění.
Samovýrobce je fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem v obci Křičeň nebo je
vlastníkem stavby nacházející se v k.ú. Křičeň.
Samovýroba slouží pro zásobování obyvatelstva především palivovým dřívím a provádí
se v souladu s pravidly pro povolování těchto těžeb.
O samovýrobu palivového dříví je nutno požádat pouze a jen výhradně na Obecním
úřadě obce Křičeň.
ORGANIZACE SAMOVÝROBY PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
1. Samovýrobu palivového dřeva i jeho odvoz lze provádět pouze v množství a na místě
uvedeném v „Povolení“, které musí mít samovýrobce při této činnosti u sebe.
2. Je přísně zakázáno vyřezávat cokoliv jiného, než je určeno v „Povolení“.
3. Vstup do lesa za účelem provádění samovýroby a odvozu dřevní hmoty je možný
pouze s tímto povolením.
4. Žádosti o samovýrobu budou jednotlivě projednány úřadem obce, v případě nutnosti i
s lesním hospodářem.
POVINNOSTI ŽADATELE PŘI PRÁCI V LESE
1. Samovýrobu palivového dřeva musí žadatel provádět v určeném místě a na
vyznačených stromech určených k samovýrobě.
2. Mimo určené místo a vyznačených stromů nesmí těžit.
3. V prostoru samovýroby musí provést úklid jak větví, tak nepořádku, který způsobil.
4. Dokončit práce v dohodnutém termínu.
5. Odvoz vytěženého dřeva je nutné provádět v takové době, aby nedocházelo k
poškozování lesních cest a znečišťování místních i státních komunikací.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Platnost těchto pravidel je ode dne 1. 1. 2015.
2. Práce v lesích při samovýrobě dřeva koná samovýrobce na vlastní nebezpečí.
3. Porušení výše uvedených pravidel samovýroby se bude trestat vykázáním z lesa bez
nároku na náhradu za vytěžené dřevo a pokutou.
4. Samovýroba dřeva bez platného povolení bude považována za škodu (krádež)
obecního majetku a předána k řešení Policii ČR.
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ROZPOR V HRANICÍCH POZEMKU NA ÚZEMÍ OBCE
S KATASTREM NEMOVITOSTÍ
V souvislosti s plánováním výstavby kanalizace a dalších stavebních akcí v obci bylo
zjištěno, že zejména oplocení soukromých pozemků u domů neodpovídá katastrálním
mapám a zasahuje na pozemky ve vlastnictví obce. Z tohoto důvodu jsme
překontrolovali vytyčení hranic pozemků i s historickými mapami a zjistili, že tento
problém se v obci táhne již několik desítek let. Vzhledem k tomu, že bychom chtěli
předejít problémům s tím spojeným, žádáme všechny majitele pozemků na území obce,
aby si ve vlastním zájmu překontrolovali, zda jejich reálné hranice pozemku (umístění
staveb a plotů) odpovídá vytyčení pozemku na katastrální mapě a nezasahuje do
pozemků v majetku obce. Pokud zjistíte rozpor, podejte si prosím žádost o odkup
dotčené části pozemku . Formulář Vám rádi poskytneme na obecním úřadě. Tyto
žádosti budou přezkoumány a poté hromadně postoupeny k projednání zastupitelstvem
obce k následujícímu odprodeji. Většina těchto špatných umístění plotů a staveb vznikla
historicky a v dobré víře – v tomto případě bude odkup schválen. Pokud kontrolou
zjistíme, že tento problém vznikl vědomě a úmyslně – bude žádost zamítnuta. Veškeré
informace se dají vyhledat na internetových stránkách katastru nemovitostí. Pokud si
někdo nebude vědět rady, jak zjistit, zda se ho to týká, rádi Vám vyjdeme vstříc během
úředních hodin.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ OBCE
Upozorňujeme občany, že veřejná prostranství v majetku obce neslouží ke skladování
soukromých věcí, ani jako odkládací plocha věcí sloužících k soukromému podnikání.
Byli bychom velmi rádi, kdyby všichni občané přistupovali k obecním pozemkům tak, jak
se patří a nepoužívali je k soukromým účelům. Samozřejmě, pokud nastane situace, že
budete potřebovat krátkodobě použít obecní pozemek, rádi Vám vyjdeme vstříc a pokud
to bude možné, vystavíme Vám patřičné povolení. Pevně věříme, že ti jichž se to týká,
dají do 31.5. 2015 vše do pořádku. Týká se to samozřejmě i parkování aut na travnatých
pozemcích obce, skladování palet na obecním pozemku i stání aut na chodnících a tam,
kde to brání normálnímu průchodu z chodníku na chodník. Opravdu neradi bychom po
tomto datu řešili nápravu správním řízením a následnou pokutou. Děkujeme za
pochopení, je přece v zájmu všech obyvatel, aby se nám v obci dobře žilo.
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VÝSLEDKY ANKETY Z MINULÉHO ČÍSLA ZPRAVODAJE
Úvodem je třeba upřímně poděkovat všem občanům, kteří si našli čas, dotazník vyplnili
a předali OÚ Křičeň. Opravdu si toho velice vážíme!
Vzhledem k tomu, že v současné době naleznete dotazník i na nových webových
stránkách obce (www.kricen.cz), můžete vyplněné dotazníky zasílat průběžně i nadále.
Výsledek průzkumu – leden 2015
Co si přejeme?
-

-

kanalizaci
silnici
kvalitní chodníky po celé obci
cyklostezku z Křičeně do Lázní Bohdaneč
obnovení cesty k lesu (směr L. Bohdaneč)
(již je vyměřena a vykolíkována; informace a foto na stránkách obce)
obnovení zeleně na veřejných prostranstvích
čisté ovzduší v obci
více se věnovat úklidu veřejných prostranství
autobusovou dopravu bez přestupů
volné veřejné komunikace (bez dlouhodobě zaparkovaných aut všech
kategorií)
sdělení informace o odměňování členů zastupitelstva (odměňování členů
zastupitelstva je realizováno v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších změn a
doplňků; tabulka bude zveřejněna)
zabudovat odpadkové koše po obou stranách autobusových zastávek, tedy i u
příjezdu od Lázní Bohdaneč
otevřenou veřejnou správu (toto je společným cílem nás všech)
zveřejnit financování spolků (tato informace bude zveřejněna po auditu)
koupaliště - návrhy: obnovit provoz a vysázet kolem okrasnou zeleň; zavézt a
vybudovat tam parkoviště nebo park; zmenšit (zavézt „koňák“) a postavit tam
hospůdku
v případě přesunu popelnic (z důvodů vylepšení vzhledu obce) volit prostor za
pomníkem nebo před plotem zahrady u „hostince“; vlevo před hlavním vstupem do
hostince
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S čím jsme spokojeni?
-

s místní prodejnou
se společenským životem v obci
s fotbalovým hřištěm jako takovým
s vánoční výzdobou (v ojedinělém případu rozsvícení stromečku ano, výzdoba
v obci z ekonomického hlediska nadbytečná)
- s režimem osvětlení (z ekonomických důvodů byl předložen námět na regulaci
veřejného osvětlení na fotbalovém hřišti)
S čím nejsme spokojeni a co nás trápí!
-

dopravní obslužnost
obtěžování zplodinami v ovzduší
parkování v obci a ničení komunikací autodopravci
nepořádek na dvoře „lakovny“
nesešlápnuté krabice a PET lahve při třídění odpadu
potulování cizích osob po obci
odhazování jízdenek do soukromých poštovních schránek
nepořádek na pozemcích obce způsobený odkládáním
materiálů soukromými osobami

různorodých

Opatření:
Dopravní obslužnost.
Nejvíce obtěžuje občany přestupování v Lázních Bohdaneč, se kterým je často spojeno i
navýšení celkového jízdného do Pardubic.
Navíc není vždy spolehnutí na to, že se navazující spoj stihne. Některé spoje neodpovídají
jízdnímu řádu, resp. autobus vůbec nepřijede. Vybrané spoje by mohly být řešeny opět
zajížďkou autobusů směr Chlumec n. C.; tak, jako tomu bylo dříve.

Při úpravě jízdních řádů se tímto obec bude zabývat.
Obtěžování zplodinami
Z médií jistě všichni víme, že toto není problém jenom naší obce! Kouřící komíny nás,
bohužel, doprovázejí v zimním období velice často! Často dokáží jedinci zamořit kouřem
celou obec a možná se ani nepodívají, co do ovzduší vypouštějí.
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Věřme, že Ministerstvo životního prostředí ČR provede taková opatření, která by do
budoucna tuto problematiku řešila.
Zatím můžeme jediné! Vyzvat všechny občany, kterých se to týká, k zodpovědnosti!
Apelovat na jejich morálku! Apelovat na to, aby netopili nevhodnými palivy a aby
nepoužívali staré, dnes již neekologické kotle; aby dodržovali předepsané technické
normy u používaných komínů! Neotravujme prostředí jiným ani sobě! Dovedeme si
představit, že by se takto nezodpovědně chovali všichni občané v obci? A k tomu, aby
byla zamořena celá obec, stačí jeden kouřící komín!
Prosím, udělejme všechno pro to, abychom zabránili zamořování našeho společného
prostoru! Chceme, abychom se stali terčem nevraživosti spoluobčanů? Věřme, že ne!
Vždyť každý z nás chce žít v co nejzdravějším prostředí! A také věřme, že každý z nás
pro to udělá maximum.
Parkování v obci a ničení místních komunikací autodopravci.
Parkování osobních automobilů na nevhodných místech, zvláště pak u křižovatky před
obchodem, je nejen velice obtěžující pro ostatní účastníky provozu, ale je v tomto
prostoru i velice nebezpečné. Věříme, že ti, kterých se to týká, danou situaci pochopí a
zajistí nápravu.
Jako nepřijatelné je také trvalé parkování nákladních automobilů (autodopravců) na
komunikacích v obci. Nejenže i toto je velice obtěžující pro občany, ale navíc dochází i
ke zhoršení dopravní situace v obci a k poškozování místních komunikací. I v tomto
případě počítáme s nápravou ze strany dotčených občanů.
Ve výše uvedených případech je nutno poznamenat, že, jak ukázal průzkum, toto
občanům opravdu vadí! A obec je tu od toho, aby problémy svých občanů řešila! Avšak
naší snahou je, aby nápravy bylo prvotně dosaženo vzájemným pochopením a
následným zjednáním nápravy!
Nepořádek na dvoře lakovny.
Tento problém byl již s majitelem projednán. Ten vyjádřil pochopení a vstřícnost; a slíbil
nápravu. Uvažuje i o výsadbě tújí a natření plotu. Jednání proběhlo v přátelském duchu.
Nesešlápnuté krabice a PET lahve při třídění odpadu.
V tomto případě je náprava jednoduchá, neboť věříme, že po přečtení těchto řádků už
budeme dávat papírové krabice pěkně sešlápnuté a stejně tak PET lahve. Všem, kteří
odpad třídí, patří velké poděkování!
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Potulování cizích osob po obci
Pokud by se nám chování takovýchto osob zdálo podezřelé, oznamte tuto skutečnost na
služebnu Policie ČR - Obvodní oddělení Lázně Bohdaneč. Číslo telefonu: 974 566 771
nebo 466 921 544.
Odhazování již neplatných jízdenek do poštovních schránek
K autobusovým zastávkám budou zabudovány odpadkové koše i na stranách při
příjezdu od L. Bohdaneč, takže tento problém bude zcela jistě vyřešen.
Uskladňování různorodých materiálů soukromými osobami na obecních
pozemcích.
Tato problematika rozhodně řešena bude. Takovéto chování občanů tolerovat nelze!
Nelze připustit, aby veřejná prostranství sloužila jako skladiště a kazila vzhled obce.
Zároveň věříme, že tyto problémy budou řešeny klidně a přátelsky.

JESTĚ JEDNOU PODĚKOVÁNÍ VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE ANKETY ZÚČASTNILI!
DĚKUJEME ZA DŮVĚRU!
VĚŘÍME, ŽE JSME NEOPOMNĚLI ŽÁDNÝ Z BODŮ, KTERÝ VÁS TRÁPÍ!

O ČEM SE MLUVÍ, ANEB DOTAZY, KTERÉ NIKDO OFICIÁLNĚ
NEVZNESL
Úvodem tohoto odstavce bychom jen chtěli všechny občany upozornit, že mají právo se
dotázat svých zastupitelů na cokoliv, co jim leží na srdci a pokud to bude v našich silách,
rádi Vám zodpovíme cokoliv, co Vás bude zajímat. Obecní úřad není „tajný spolek
Templářských rytířů“, ale instituce zřízená státem a obsazena lidmi, které jste si zvolili.
Budeme jen rádi, pokud se budete chodit ptát na věci, které Vás zajímají a budete nám
sdělovat své návrhy, připomínky, pochvalu i kritiku.
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1. Měsíční odměny členů Zastupitelstva obce Křičeň
Měsíční odměny členů zastupitelstva jsou stanoveny v souladu s nařízením vlády č.
52/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Pozn.:
Neuvolněný starosta
Měsíční odměna vychází z odměny uvolněného starosty a poté je přiznáno 60%.
Uvolněný starosta:

odměna ……………………………………... …. 28 385 Kč
příplatek za počet obyvatel 1350 x 3 = 4 050 Kč
celkem …………………………………………… 32 435 Kč

Neuvolněný starosta : 32 435 x 0,6 = 19 461 Kč
Měsíční odměna neuvolněných členů zastupitelstva v Kč (hrubého)

funkce
starosta
místostarosta
předseda
výboru
člen výboru
člen
zastupitelstva

měsíční
odměna

příplatek podle
počtu obyvatel

měsíční
odměna
celkem

viz pozn.

viz pozn.

19 461 Kč

7 772 Kč

4 050 Kč

11 822 Kč

186 Kč

1 097 Kč

590 Kč

186Kč

776 Kč

290 Kč

186 Kč

476 Kč

911 Kč
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2. Kolik stojí společenské akce v obci
NÁKLADY V ROCE 2014
Vážení spoluobčané,
pro Vaši orientaci uvádíme v následující tabulce finanční částky, které byly
vynaloženy na jednotlivé společenské akce v roce 2014. Požadavek vyplynul ze
závěrů ankety spokojenosti občanů obce.
Ač někoho z Vás mohou tyto částky překvapit, věřte, že byly vynaloženy
s nejlepším svědomím a s cílem udělat Vám radost!
To, zda volit i v příštím roce stejný objem finančních prostředků na uvedené akce
či nikoli, je otázka možností a volby dalších priorit. Nicméně se zaměříme na to,
aby byly tyto prostředky využívány hospodárně.

Název akce

Kč
5 725,(občerstvení)

ČARODĚJNICE

23 000,(poháry, dětské atrakce, kapela)

POUŤ

19 567,(balíčky 7 000 Kč, hudba 2 100 Kč,
občerstvení 10 467 Kč)
5 347,(občerstvení, punč)

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
ROZSVÍCENÍ STROMEČKU
OHŇOSTROJ

8 610,10 148,(nadílka pro děti , včelí vosk na
výrobu svíček, které si děti samy
dělaly, večerní kapela)

MIKULÁŠSKÁ

CELKEM

72 397,13

SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
doufám, že se Vám toto číslo zpravodaje líbilo. Protože zpravodaj jako takový
prezentuje práci a názory celého zastupitelstva, dovoluji si Vás oslovit
v samostatné rubrice, kde se dozvíte „jak to vidím já“.
Dění na obci:
Nedá mi to, ale musím okomentovat i dění na vesnici. Pravda je, že tu s rodinou
bydlíme teprve 7 let, proto mi možná unikly některé souvislosti. Co mě od začátku
vadilo, bylo rozdělení vesnice na dva tábory. Je sice pravda, že nyní je situace o
hodně lepší, ale stále to tu není takové, jak by to mohlo být. Jsme obec, která má
260 obyvatel a hrát si tu na nějakou politiku je nesmysl. Myslím, že všem jde o to,
aby se nám povedlo tu naši obec posunout dál a aby vzkvétala. Já osobně budu rád
za každou připomínku od kohokoliv k dění, nebo rozhodnutí. Nikdo nemá patent
na rozum, ani starosta. Já se vždy rozhoduji na základě informací, které mám
k dispozici a snažím se o to, aby to bylo férové a rozumné. Pokud však člověk
některé informace nemá, nemůže ani zvážit jiná řešení. Proto je podle mě tak
důležité, aby se občané zajímali o to, co se děje a říkali nám svůj názor. Já Vás zase
na oplátku budu co nejotevřeněji informovat o tom, co se aktuálně děje. Raději
Vám narovinu řeknu, že se něco nedaří, nebo že něco nedopadlo, než bych se tu
tvářil, že je všechno růžové. Jsme obec, která nemá velký rozpočet jako větší obce
či města a jediným schůdným řešením, jak dělat větší akce, je čerpání dotací.
Tímto směrem bych chtěl během příštích let řešit většinu záměrů. Je to sice
poměrně hodně pracné – musejí se na všechno dělat studie, projekty a různé
zprávy, úředníci na každou drobnost vyžadují papír na papír a výsledek, zda
dotaci dostaneme, někdy připomíná loterii, ale jiná cesta jak začít měnit obec
k lepší a hezčí není.
Ještě pár slov ke kanalizaci:
Jistě jste zaregistrovali, že už za minulého zastupitelstva, když jsem dělal
místostarostu, jsme nechali změnit projekt z tlakové na gravitační kanalizaci.
Nebylo to z důvodu, že když se něco naplánovalo dříve, tak my půjdeme cestou o
180 stupňů jinam, ale postupem času se změnily jak podmínky získání dotací, tak
pohled na řešení kanalizace. Dnes jsou zas podmínky diametrálně jiné. Dnes už je
z hlediska dotací jedno, zda je kanalizace tlaková, nebo gravitační. Každé z řešení
má své výhody i nevýhody; pro naši obec, vzhledem k plánovanému odvodu
odpadních vod směrem na Bukovku, nemá ideální řešení. Nyní jsme se opět
zaobírali, jakou cestu zvolit a většina zastupitelů se přiklonila ke gravitačnímu
řešení. Z hlediska projektové dokumentace to bylo jedno – oba projekty již
v dnešní době neodpovídají platné legislativě a v případě použití se budou muset
přepracovat. Z hlediska pořizovacích nákladů je tlaková varianta zhruba o třetinu
levnější než gravitační, ale vzhledem k realizaci formou dotace, kdy je šance získat
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podporu okolo 80% ceny, se reálný rozdíl v ceně pro obec bude pohybovat
v řádech set tisíc Kč, což není problematické. Z hlediska poruchovosti, životnosti a
hlavně provozních nákladů je dlouhodobě výhodnější gravitační varianta. Na
provozní náklady již žádný příspěvek není a nebude a budeme je muset platit
v plné výši. Co se týče dešťové kanalizace, tam je situace jasná, na dešťovou
kanalizaci žádná dotace není a obec musí zaplatit rekonstrukci v plné výši.
A jak je to vlastně s realizací? Základem všeho je dotáhnout do konce tu
papírovou část. Čím více kanalizaci řeším, tím na mě vyskakují další a další věci,
které nebyly doposud vyřešeny a bez nich to úspěšně realizovat nepůjde. Ať již se
jedná o projektovou dokumentaci, stavební povolení anebo neexistence smluv
s majiteli dotčených pozemků (dříve sice byly zajištěny předběžné souhlasy, ale
k realizaci musí být smluvní vztah). Samotná stavba, pokud se vše povede, bude už
jen třešinka na dortu. A co když se vše nepodaří včas zajistit? Máme přichystanou
záložní variantu – požádat o dotaci ministerstvo životního prostředí. Ať tak, či
tak, hlavní je mít dotažené do konce všechny potřebné dokumenty – bez toho to
dál nepůjde.
Obecní cesta a mostek:
Vzhledem k tomu, že tu cesta k lesu za obcí směrem k LB historicky byla, myslím,
že její obnovení tak, jak navrhla místostarostka je dobrý nápad. Co se týká
mostku, tak musím přiznat, že vzhledem k ceně a umístění mostku mimo obec mi
tak potřebný nepřipadl. Vzhledem k tomu, že výstavbu mostku podpořilo přes 80
lidí z naší obce, to byl i pro mě pádný argument proč mostek postavit.
Náklady na společenské akce:
Já osobně jsem názoru, že celková suma, kterou obec vynakládá na společenské
akce, je vzhledem k rozpočtu obce přiměřená. Kde vidím rezervy je to, jakým
způsobem a na co konkrétně peníze použít. Co se týká akcí samotných, tak mě
trochu mrzí, že ne všichni se účastníte. Myslím, že není na škodu, když se lidé na
vesnici sejdou a baví se společně.
Obecní úřad:
Ač to možná pohledem z venku tak nevypadá, i jen zajištění samotného fungování
obce je poměrně hodně práce, která není nikde vidět. A dá se to dělat dvěma
způsoby – splnit si pouze věci, které jsou dané, nebo se snažit dělat věci navíc
a obec dále rozvíjet. Já doufám, že se nám podaří jít po té druhé cestě. Tímto bych
chtěl zároveň poděkovat paní místostarostce, která mi v tom významně pomáhá.
Na závěr:
Nebudu Vám slibovat, že uděláme to či ono, ale můžu Vám slíbit, že se budeme
snažit dělat vše pro to, aby obec vzkvétala.
Petr Čičko
starosta obce
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OSOBNÍ DOPIS MÍSTOSTAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
dovoluji si využít této příležitosti a oslovit Vás svým jménem. Byla jsem sice
předem upozorněna na to, že to asi stejně nikdo číst nebude, ale já to přesto
zkusím. :-)
Předně bych chtěla poděkovat všem, kteří se rozhodli v rámci ankety podpořit
svým podpisem stavbu mostku k obecní cestě k „Bohdanečskému“ lesu. Děkuji
mým sousedům, kteří svým odhodláním bojovat za tento (jediný bezpečný) přístup
k lesu spustili lavinu podpory, kterou jsem sice čekala, ale už ne tak intenzivní! :-)
Děkuji i za to, že jsem měla možnost osobně poznat další občany Křičeně, které
jsem dříve neznala a kteří mě velice potěšili svým zájmem nejen o mostek a cestu,
ale i o dění v obci. A čeho si rozhodně velice vážím je i to, s jakou vstřícností,
vřelostí, ale i pohostinností jste nás (s paní Kudrnovou), ale i mě samotnou,
přijímali!
Z celkových 83 občanů, kteří byli osloveni, svoji podporu stvrdilo svým podpisem
80 osob (výsledek ankety naleznete na stránkách obce www.kricen.cz ). 2 občané
prohlásili, že jim „je to jedno“ (nejednalo se o rodilé „Křičeňáky“) a jeden rodilý
„Křičeňák“ byl zcela proti. Ve všech těchto případech se jednalo o občany, kteří
mají bezproblémový přístup ke „Křičeňskému“ lesu kolem hřbitova. Ale
samozřejmě tam mohl být i jiný důvod. Ostatní občané nebyli osloveni, neboť
v daném čase byli mimo domov; nicméně věřím, že velká většina z nich by se
k podpoře přidala. V této anketě nebyli osloveni ani ostatní členové zastupitelstva,
neboť pozastavili výstavbu mostku již při samotném hlasování na jednání
zastupitelstva; nebyli přesvědčeni o tom, že lidé o zpřístupnění této cesty mají
zájem.
Pro dokreslení všem, kterým jsem neměla příležitost vysvětlit vše osobně, si
dovolím následující informaci.
Obnovení obecní cesty k „Bohdanečskému“ lesu považuji za velice prospěšné pro
všechny občany obce. Někdo nám ji prostě zoral; dnes je těžké hledat viníka. Tato
cesta tu dříve byla a byla velice využívána! Vždycky to byla pouze polní cesta a
takovou by měla zůstat. Tato cesta je vyměřena a vede prakticky až k lesu. A
protože je tam špatný přístup do lesa, je předběžně domluveno s panem správcem
lesa, že nám vstup proklestí tak, aby to navazovalo na další lesní cesty. Je
samozřejmě pravděpodobnější, že ti, kteří mohou chodit na procházky v klidu ke
hřbitovu a dále do „Křičeňského“ lesa bez toho, aniž by museli dávat pozor na
frekventované a nebezpečné silnici, jakou je právě ta do Lázní Bohdaneč, asi
takovou potřebu cítit nemusí. Nicméně, díky i jim za jejich podporu!
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Bohužel, někdo nechal „zmizet“ i mostek přes příkop, který dříve spojoval silnici a
danou polní cestu. Ale bez mostku by to byla cesta - necesta. A protože jsou kolem
této cesty pozemky, které obci nepatří, bez mostku nelze prakticky nic. Nelze
provést ani minimální úpravu této polní cesty. A samozřejmě nelze pominout to
nejdůležitější, pro všechny přístup ze silnice; pro pěší, pro kolaře, pro kočárky.
Věřím, že se nám podaří umístit k lesu i takové sezení, jaké mají např. u lesa
v Rohoznici.:-)
Podařilo se nám zajistit povolení stavby mostku od úřadů a opravdu nelze volit
variantu typu „roura“ „hlína“. Mostek musí splňovat všechny předepsané
parametry (nosnost, zpevnění do stran, použití těžké techniky při výstavbě, lidská
práce,…). A protože jsem zjišťovala, na kolik takový mostek může vyjít, bylo to 80 100 tis. Kč. Nicméně, Správa a údržba silnic Pardubického kraje ( cestmistrovství
Přelouč) nám je ochotna vybudovat mostek za min. náklady - 33 tis. Kč + 20 %
DPH. Jít níže už opravdu nebylo možné. My, a jako obec zvlášť, musíme dodržovat
všechny zákonem stanovené požadavky; a to nejen u výstavby mostku.
Věřím, že 80 občanů je dostatečně silná skupina lidí, pro kterou stojí za to
udělat vše, aby její přání a požadavky byly naplněny.
Dovolte mi i několik dalších informací.
Nejen v dotaznících, ale i osobně jste volali po vybudování cyklostezky z Křičeně
do Lázní Bohdaneč. Věřte, že vybudování této cyklostezky je mým dlouhodobým
snem. Zajímavé je, že jenom ke křižovatce je celkem 30 parcelních čísel a asi 27
majitelů. Nicméně, tuto stavbu nelze realizovat bez dotací. Avšak
spolufinancování obce v současné době nelze pominout, a to s ohledem na
realizaci kanalizace v obci. Tato akce je nyní zcela prvotní. Také je asi pro
každého pochopitelné, že nelze za pár měsíců stihnout vše, co bychom si přáli.
Nejen z hlediska časového, ale i z hlediska finančního. Vybudování cyklostezky je
však naším důležitým a trvalým cílem!
Dalším problémem, na který jste docela intenzivně upozorňovali je i to, že na
obecních komunikacích parkují nákladní automobily. Ty nejen, že zhoršují
dopravní situaci v obci a obtěžují občany, ale navíc docela hrubým způsobem ničí
místní komunikace, včetně krajnic. Jsem přesvědčena, že ti, kterých se to týká,
budou k tomuto problému přistupovat s pochopením a že si pro svá vozidla
naleznou jiná prostranství k parkování, než kterými jsou obecní komunikace a
obecní pozemky.
Také jste upozorňovali na to, že občané skladují své soukromé a ne příliš
vzhledné věci na obecních prostranstvích. I v tomto případě věřím, že bude
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z jejich strany zjednána náprava! Výzva k nápravě rovněž na našich stránkách Slovo starosty. Určitě i jim záleží na vzhledu obce!
Připomínky k péči obce o neobecní pozemky - bude projednáno.
Jak jsem procházela obcí a komunikovala s občany, trápí je i kouř z komínů od
sousedů; stejně tak i mě. Když zatopíme v kamnech, jdeme se někdy podívat, kam
ten kouř směřuje? A co to může být, že je tak černý? A podíváme se někdy na své
komíny, které dokazují to, čím topíme? A splňuje náš komín předepsané
parametry? Hlavně předepsanou výšku? Zatímco my se doma ohříváme, náš
soused se dusí, jakmile vyjde na dvůr. A všimli jste si, když večer procházíte obcí, že
se tam nedá dýchat? Že je tam cítit štiplavý a nepříjemný kouř? Od koho jen může
být?
K dalším upozorněním patří i to, že v obci pobíhají, často i v noci, pejskové. Pro
nás je to miláček, ale pro cizí to musí být opravdu nebezpečné. Milujeme svá
zvířátka, ale máme je zabezpečena tak, aby neděsila ostatní? A máme
zabezpečena i jiná zvířátka?
Prosím, chovejme se k sobě tak, abychom nikomu svým jednáním neškodili;
abychom nikoho svým jednáním a chováním neobtěžovali; abychom nečinili
druhým to, co sami rádi nemáme.
Dalším bodem, o kterém bych se ráda zmínila, jsou Vaše připomínky k některým
členům zastupitelstva. Vážím si Vaší důvěry, nicméně, vzhledem k tomu, že tyto
připomínky nejsou podepsány, nemohu je s Vámi konzultovat a problém
konkretizovat. Pokud opravdu máte zájem něco řešit, přijďte za mnou prosím
osobně. Já jen mohu říci, že všichni členové zastupitelstva byli řádně zvoleni ve
volbách a zvolili si je občané. Mají mandát na 4 roky a nelze je z funkce odvolat.
Jsem přesvědčena, že lze často věci vysvětlit právě vzájemnou komunikací.
Někteří z Vás měli problém i s úředními hodinami, kdy se vybírají poplatky. Po
18. hodině už byla tma a ne všechna místa obce jsou řádně osvětlena. Proto bylo
domluveno s paní účetní, že příští rok bude zvolen dřívější čas, abyste si poplatky
mohli přijít zaplatit za světla.
Nedá mi to, abych se ještě nezmínila o našem panu starostovi, Petru Čičkovi.
Rozhodně by s tím nesouhlasil, a opravdu toto netuší, ale bez nadsázky bych ho
ráda pochválila za to, jak se, kromě jiného, angažuje při zajišťování investičních
akcí; především pak kanalizace, nové aleje ke hřbitovu, ale i nákupu techniky pro
zpracování odpadu. A vězte, že to není vůbec jednoduché. A pochvalu si rozhodně
zaslouží i za správu webových stránek obce!
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A ještě další problém. Parkování osobních automobilů před hospodou. Toto
prostranství je často plné a pěší tak nemohou ani procházet po chodníku. Věřím,
že ti z vás, kterých se to týká, zjednají nápravu a najdou si nějaké jiné sympatické
místo na parkování.
Možná jsem si na všechny problémy nevzpomněla, ale určitě se nevyhýbám
komunikaci o jakémkoli problému.
S přátelským pozdravem a s poděkováním za podporu i spolupráci
J. Plačková, místostarostka

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Letošní pálení čarodějnic bude poslední tak, jak se dělalo doposud. Vzhledem ke změně
legislativy a s tím související povinností nakládat s bioodpadem dle zákona už pálení
čarodějnic příští rok bude pouze symbolické a s největší pravděpodobností se bude konat
na hřišti. Takovéto čarodějnice, jak jsme znali doposud, už se stanou jen vzpomínkou.
Proto bych chtěl tímto vřele pozvat všechny občany na tuto akci, ať je na co vzpomínat.
Dále upozorňujeme, že po této akci již nebude možné na toto místo odvážet žádné větve
tak jako doposud. Prosím, myslete na to, že pokud tam i přes toto oznámení někdo
v budoucnu něco vyhodí, bude tento nepořádek muset obec odstranit na vlastní náklady
a pokud se zjistí viník, budeme muset tyto náklady po něm vymáhat.
Děkujeme za pochopení

BRIGÁDA – ČIŠTĚNÍ „KOŇÁKU“
Obec Křičeň za podpory SDH Křičeň pořádá dne 25.4. 2015 od 8:00 brigádu na vyčištění
„koňáku“. Všichni, kdo budou mít chuť nám přijít pomoci, srdečně vítáme.
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SPORTOVNÍ KLUB KŘIČEŇ
SK Křičeň – fotbal – sezona 2014/2015 - Muži A – Pernštejn okresní přebor

Rozpis mistrovských zápasů – SK Křičeň A – muži
Sobota 21.3.
Neděle 29.3.
Neděle 5.4.
Neděle 12.4.
Sobota 18.4.
Neděle 26.4.
Neděle 3.5.
Neděle 10.5.
Sobota 16.5.
Neděle 24.5.
Sobota 30.5.
Sobota 6.6.
Sobota 13.6.

15,00
10,15
16,30
16,30
10,15
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

Křičeň A
L.Bohdaneč
Křičeň A
Přelouč B
Křičeň A
Opatovice
Křičeň A
Dašice A
Křičeň A
Roveň A
Křičeň A
Valy
Křičeň A

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

Dříteč A
Křičeň A
Choltice A
Křičeň A
Holice B
Křičeň A
Přelovice A
Křičeň A
Nemošice
Křičeň A
Srch B
Křičeň A
Ředice

Rozpis mistrovských zápasů SK Křičeň B – muži

Sobota 4.4.
Sobota 11.4.
Sobota 18.4.
Sobota 25.4.
Sobota 2.5.
Sobota 9.5.
Neděle 17.5
Sobota 23.5.
Sobota 30.5.
Neděle 7.6.
Neděle 14.6
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16,30
16,30
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

Křičeň B
Křičeň B
Kojice
Křičeň B
Tetov
Křičeň B
Sopřeč
Křičeň B
Semín
Křičeň B
Zdechovice

Choltice B
Řečany B
Křičeň B
Přelovice B
Křičeň B
Chrčice
Křičeň B
Dolany
Křičeň B
Újezd B
Křičeň B

SK Křičeň – fotbal – sezona 2014/2015 – Přípravka do 10 let – okresní soutěž Přeloučsko
Rozpis mistrovských zápasů
SK Křičeň U10 - přípravka
Sobota 18.4.
Středa 22.4.
Neděle 3.5.
Sobota 16.5.
Sobota 23.5.
Neděle 31.5.

14,00
17,00
14,00
14,00
14,00
10,30

Křičeň
Valy
Křičeň
Křičeň
Křičeň
R.Bělá

Lipoltice
Křičeň
Řečany
Chvaletice
Choltice
Křičeň

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 má své tréninky i stará garda, letos začínáme
v pátek 17 dubna 2015. Přijďte si zahrát fotbálek,
udělat si žízeň a shodit přebytečná kila, vítáni jsou
samozřejmě i mladší ročníky. 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 :
Červen 2015 – Tradiční Country bál se skupinou Parťáci
Srpen 2015 – Turnaj starých gard – 1.ročník Memoriálu Jiřího Akštejna
Sledujte naše webové stránky : www.skkricen.cz, kde najdete veškeré informace týkající se naší činnosti, či dění ve
sportovním klubu.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KŘIČEŇ
Tak, jako probíhaly volby do místního
zastupitelstva v naší obci, tak se
uskutečnily na naší výroční valné
hromadě v prosinci loňského roku i volby
našeho výboru po pěti letech; tak, jak se
vždy v tomto cyklu děje. V těchto volbách
doznal výbor několika změn a to, že na
další pětileté období byl zvolen nový
starosta sboru. Je jím Ing. Jan Loskot.
Dále byl výbor doplněn o nové mladé
členy.
Doufáme, že nový výbor naváže na dosavadní práci a předešlé výsledky a vyvine své úsilí
k tomu, aby tyto hodnoty trvale pokračovaly. Hned v úvodu je třeba připomenout, že
v buňkách budujeme síň tradic našeho sboru a tak navazujeme na inovaci čerpadla
STRATÍLKA z roku 1934, které jste mohli vidět již na loňské pouti v plné kráse a
dokonce i v činnosti.
V letošním roce jsme byli požádáni starostou obce o vyčištění místní požární nádrže, což
se povedlo a doznalo tu skutečnost, že je vhodné toto čištění provádět každým rokem,
neboť dochází i k překvapením, které může funkci, kterou nádrž má, i ohrozit. Už
letmým pohledem na tuto nádrž, kterou naši předci vystavěli, je tento pohled žalostný.
Pomalu, ale jistě se ze všech stran tato nádrž sesouvá směrem dovnitř. Obecní
zastupitelé by měli tento stav vzít na zřetel a zaujmout k tomuto problému svou
pozornost a neodkládat naše upozorňování, které se děje již několik let. V této
souvislosti bychom rádi poděkovali za ochotu všem, kteří se účastnili na čištění této
nádrže a nebyli to jen hasiči. Ještě jednou díky. Naší další akcí je v letošním roce sběr
elektrospotřebičů. Náš sbor vyslyšel požadavek ostatních sborů a rozhodl se, že se přidá
k ostatním a pomůže tento sběr uskutečnit i v naší obci. Každý určitě dostal do své
domácnosti letáček, čeho se tento sběr týká. Proto Vás žádáme touto cestou o trochu
pozornosti k této akci, která se provádí vždy v sudou sobotu od 9 – 11hod. po celý rok a
vaše nepotřebné elektrospotřebiče odevzdali před hasičskou zbrojnici. Kdo tento úkon
nemůže provést, není problém zavolat na tel. číslo Předem děkujeme. Další naší akcí je
Okrsková soutěž v požárním útoku, která se uskuteční v květnu a doufáme, že naše
družstvo uspěje, jako se to již v několika případech stalo. Stalo se to ve Vyšehněvicích
2008 2. místo , v Křičeňi 2010 – 3. místo, v Újezdě v roce 2011 – 3. místo a naposledy
Újezdě 2012 – 2. místo. Tak jsme zvědaví, jak to dopadne letos. Hlavně držíme palce, ať
se daří a ať nám naše čerpadlo, které je již pomalu také veterán a kterému mu táhne
letos již na 32 rok, vydrží. Naše další plány jsou dle toho, kdo nás pozve na své soutěže a
mimo jiné, jako tři léta předešlá, na naší pouti se bude konat hasičská soutěž o POHÁR
STAROTSTY a MEMORIÁL Josefa Kroužela. Toť zatím do té naší pouti vše a další se bude
připravovat; plány jsou, jen mít dech a chuť. Všechny zdravíme a doufáme, že zpravodaj
bude pokračovat. K tomu taky přejeme hodně zdaru.
Karel Gebhart.
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NA ZÁVĚR
Doufáme, že se Vám toto číslo Křičeňského zpravodaje líbilo a že Vám přineslo
informace, které Vás zajímají. Zároveň se omlouváme za to, že zpravodaj není barevný,
tak jak to bylo doposud, ale vzhledem k tomu, že je poměrně obsáhlý, by barevný tisk
vyšel draze. Aktuální informace k dění v obci najdete na www.kricen.cz . Pokud budete
mít jakékoliv náměty, nebo dotazy – co byste chtěli mít v příštím čísle zpravodaje,
zasílejte je prosím emailem na cicko@kricen.cz, nebo plackova@kricen.cz, nebo poštou
na adresu obce, případně přímo do poštovní schránky.
S vřelým pozdravem
Petr Čičko, starosta
Jaroslava Plačková, místostarostka
a
všichni zastupitelé obce Křičeň

Dne 23.3.2015 ve věku nedožitých 58 let
zemřela náhle a nečekaně dlouholetá
zastupitelka a po jedno období také starostka
obce,

MARIE KUDRNOVÁ
Tato zpráva nás všechny nesmírně zaskočila. Maruška byla
mimořádně obětavá. Zasvětila svůj život především rodině a obci,
pro kterou neváhala obětovat svůj volný čas a vždy, když bylo
potřeba, přiložila ruku k dílu, ať to bylo při různých brigádách,
nebo při organizování společenských akcí. Zejména setkání pro
seniory pro ni byla pokaždé radost, protože měla ráda lidi a ráda
se s nimi setkávala.
Málokdo věděl o lidech v obci tolik, jako Marie, která byla velmi
přátelská a nikdy neodmítla pomoc, pokud ji někdo potřeboval.
Bez nadsázky, bude nám všem moc chybět.
"Maruško děkujeme!"

Čest její památce!
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