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V Křičeni dne 1. 2. 2016 
Vážení spoluobčané, 
 
vstupujeme do nového roku 2016, který, pokud vše dopadne podle plánu, bude rokem 
přelomovým; věříme, že to bude v novodobé historii zlom k lepšímu. Zároveň si Vám 
dovolujeme přinést krátké ohlédnutí za rokem minulým, poskytnout Vám přehledné  
zpravodajství o tom, co se v obci událo a co nás čeká.  
 

Petr Čičko  -  starosta 
Ing. Jaroslava Plačková  -  místostarostka 

 
a ostatní členové zastupitelstva: 

Pavel Ježek (předseda finančního výboru) 
 Milan Kalhous (předseda kontrolního výboru) 

 Ladislav Malý (předseda komise pro životní prostředí)  
Kateřina Hanzlová (předsedkyně sociální a kulturní komise) 

 Ing. Jan Loskot (člen zastupitelstva) 
 

 
VYBRANÉ INFORMACE K DĚNÍ V OBCI V ROCE 2015 

(s podrobnějším výkladem) 
 

Pozn.: S některými informacemi jste se měli možnost setkat již na webových stránkách obce, nicméně ne všichni 
občané mají přístup na internet, a proto je uvádíme komplexně i v tomto Zpravodaji. 

 
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY V OBCI 

 
V předchozím „Křičeňském zpravodaji“ jsme Vás informovali o tom, že jsme požádali Magistrát města 
Pardubic o obnovení autobusové zastávky u Agrodružstva Klas Křičeň. Původní autobusová zastávka 
s názvem Křičeň JZD byla přesunuta (i s tímto názvem) do obce (směr Rohoznice). 
 
V současné době máme přímo v obci tedy 2 platné zastávky. Zastávka Křičeň (směr L. Bohdaneč), ta slouží 
oběma linkám  (směr Chlumec nad C. a směr Hradec Králové)  a zastávka směr Rohoznice (přesunutá od JZD), 
která slouží lince Křičeň - Hradec Králové. 
 
Mohlo by se zdát, že 2 autobusové zastávky v obci jsou nadbytečné, ale důvod jejich existence je jednoznačný. 
Bezpečnost školních dětí, aby nemusely přecházet přes nebezpečnou křižovatku před obchodem. A protože 
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přesun zastávky je z hlediska administrativního nesrovnatelně jednodušší a protože bezpečnost dětí je nade 
vše, byla použita právě tato varianta přesunu od JZD. 
 
Zároveň lze pochopit nevoli vedení i zaměstnanců AGD Klas Křičeň, že o svoji zastávku tzv. „přišli“. Tato 
zastávka je důležitá nejen pro zaměstnance, kteří do AGD Klas dojíždějí, ale je využívána i ostatními 
zaměstnanci k návštěvě lékaře či při vyřizování svých osobních potřeb. Z hlediska perspektivy nelze 
pominout, jakožto pro zaměstnavatele, ani její strategický vliv při zajišťování personálního obsazování 
společnosti. Zastávka přímo u sídla zaměstnavatele může být pro potenciální uchazeče velice důležitá, ne-li 
rozhodující. 
 
A protože nám velice záleží na dobrých vztazích s AGD Klas Křičeň, byla snaha obce vybudovat před AGD Klas 
Křičeň zastávku novou. A zřízení nové zastávky není opravdu vůbec jednoduché a navíc, je velice zdlouhavé. 
 

Nicméně, v současné době můžeme konstatovat, že 
autobusová zastávka před AGD Klas Křičeň byla SCHVÁLENA 

a je platná od 13. 12. 2015. 
 
Jsme rádi, že jsme tuto informaci mohli sdělit i vedení AGD Klas Křičeň, neboť i ono se nám snaží v mnoha 
směrech pomáhat. 
 
Od 13. 12. 2015 máme tedy celkem 3 zastávky. Křičeň „Zastávka“ (obec, směr L. Bohdaneč), Křičeň „Odbočka“ 
(obec, směr Hradec Králové) a Křičeň „Agro“ (před AGD Klas Křičeň). A abychom Vám vyšli vstříc, zpracovali 
jsme pro Vás přehled odjezdu autobusů (jsou přílohou tohoto Křičeňského zpravodaje a budou k dispozici i 
na webových stránkách obce).  
 
Prolínají se tu 2 linky a vyznat se v originálních jízdních řádech je někdy dosti komplikované!  Proto věříme, 
že přiložené „odjezdy autobusů“ uvítáte. Jedná se o směr Křičeň - Pardubice, a zpět. Směr Hradec Králové 
zpracován nebyl, neboť se jedná pouze o 1 linku a tudíž je to srozumitelné v originálním jízdním řádu. 
 
V souvislosti se znovuobnovením autobusové zastávky u AGD Klas Křičeň byla dohodnuta s předsedou AGD 
Klas Ing. Ladislavem Štěpánkem i úprava  této zastávky; konkrétně srovnání dlaždic. Přesto, že prostory 
zastávky jsou v péči obce, snahou AGD je podílet se na takové úpravě v rámci vzájemné spolupráce. Úprava 
zastávky byla provedena. 
 

MOSTEK A CESTA K LESU, VSTUP DO LESA 
 
Informaci o obnovení obecní cesty k lesu jsme Vám podali již v předchozím Zpravodaji. Zároveň jsme Vás 
informovali i o tom, že byla zadána stavba mostku k této cestě u Správy a údržby silnic Pardubického kraje. 
Dnes můžeme s  radostí konstatovat, že mostek je hotov a byl předán obci. Celková cena mostku byla 33 
tis. Kč bez DPH.  
 
Kdo z Vás měl možnost sledovat jeho výstavbu, určitě si uvědomil, kolik času mu bylo věnováno z hlediska 
manuální práce a kolik se tam vystřídalo těžké mechanizace; a navíc samozřejmě nelze opomenout ani 
materiál. A určitě nelze jinak, než konstatovat, že mostek je opravdu moc krásný; po bocích zpevněný 
kameny, s kvalitním povrchem.  
 
Obnovenou obecní cestu k procházkám můžete už delší dobu využívat a mnozí z vás, kteří tak činí, jistě 
potvrdí, že je tam nádherný klid, krásný rozhled a opravdu pohoda; téměř jako na dovolené . A už nemusíte 
po silnici! Už si můžete pohody užívat bez obavy, že Vás srazí auto. A nejvítanější je tato cesta jistě v období 
houbařské sezóny. Mrzí nás, že tuto cestu nelze zatím zcela využít bez problémů na procházku s kočárkem 
(kvůli povrchu).  Věříme, že se nám podaří zajistit do těchto míst i nějaké posezení. Ale opravdu nelze 
zvládnout vše najednou! Z hlediska časového i finančního. 

 
V souvislosti s tímto bylo dojednáno se správcem „Bohdanečského lesa“, panem Václavem Dlouhým, 
zpřístupnění do lesa tak, aby to navazovalo na obecní cestu.  Dnes můžeme konstatovat,  že toto bylo 
provedeno  a  vstup do lesa je vysekán, včetně vyřezání porostu po celé délce cesty. Po vejití do lesa se 
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dáte vlevo, což ostatně uvidíte. Bylo to opravdu hodně neprostupné. Samozřejmě tam jsou ještě nedostatky, 
jakými jsou např. zbytky po uříznutých větvičkách (nebyly uříznuty až u země), anebo se objevilo na cestě 
sklo, které je zakopáno hluboko v zemi. Postupně chceme toto dát do pořádku. Ještě nutno konstatovat, že to, 
že nám proklestili les tak, abychom tam mohli vejít, byla pouze dobrá vůle, nikoli povinnost. O to více si toho 
vážíme a děkujeme panu Dlouhému i všem, kteří to umožnili.  
 
Rádi bychom upozornili i na další přístupovou cestu do „Bohdanečského“ lesa. Na ni se dostanete tak, že se 
před lesem dáte vlevo, jdete kus po louce a poté danou cestu objevíte. U této cesty je ale třeba provést 
likvidaci většího množství zbytků po uříznutých větvích. 
 

 

OPRAVA KANÁLŮ 
 

Řešení si vyžádala i oprava kanálů v obci. Dlouhodobě byly v takovém stavu, že hrozilo nebezpečí úrazu. 
Protože původně nebylo jasné, kdo vůbec opravu kanálu v obci financuje, byl vznesen dotaz na SÚS Pk. Byli 
jsme informováni, že investice do opravy kanálů je na straně obce. Nicméně nám SÚS Pk nabídla podílet se na 
takové opravě polovinou. To jsme samozřejmě přijali a v konečné fázi bylo opraveno v obci celkem 5 kanálů. 
1 kanál na opravu teprve čeká! 

 
SLOUP PŘED OBECNÍM ÚŘADEM 

 
Možná jste to už ani nevnímali, ale před OÚ stál sloup na telefonní kabel. Tento sloup se kácel a byl podepřen 
podpěrou. Pro každého, kdo na tento pohled nebyl zvyklý a vlastně ho už ani nevnímal, to nebyl rozhodně 
hezký pohled. Proto bylo požádáno o jeho narovnání a odstranění podpěry. Bylo nám vyhověno a sloup je bez 
vzpěry a je narovnán. Rozhodně už to nepůsobí rušivě na vzhled obce. 

 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
 

Bylo provedeno natření dřevěného vybavení na dětském hřišti, a to speciálními barvami, které nejsou 
nebezpečné pro děti. 

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM 
 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva byla dohledem nad správou veřejného prostranství pověřena Jaroslava 
Plačková. Obec má k  dispozici  2  zaměstnance, kteří pracují na základě dohody o provedení práce a dohody o 
pracovní činnosti; tudíž mají počet hodin omezen. Nicméně, i při tomto omezení je vidět, že se své práci 
v maximální možné míře věnují a výsledky jejich práce jsou rozhodně vidět! A za to zaslouží poděkování! 
 
A tady je namístě potřeba poděkovat i Vám všem, kteří dobrovolně pomáháte obci s péčí nejen o 
veřejná prostranství jako taková, ale staráte se i o úklid chodníků a čekáren. Někde jsou Vámi 
dokonce vysázeny i okrasné rostliny, a to je úžasné! Velice si toho vážíme a opravdu děkujeme! Bez 
Vás bychom to prostě nezvládli!  
 
Zároveň je třeba uvést, že na některých místech by v současnosti bylo zbytečné investovat čas a peníze do 
větších úprav, neboť je pravděpodobné, že v souvislosti s připravovanou výstavbou kanalizace a silnice bude 
docházet k terénním úpravám. 

 
V minulém Zpravodaji jsme apelovali na naše spoluobčany ohledně využívání veřejných prostranství, 
včetně parkování osobních a nákladních automobilů na místních komunikacích, na chodnících, na 
travnatých plochách.  
 
Je vidět, že mnozí se opravdu snaží chovat zodpovědně, provedli opatření, hledají řešení, a za to děkujeme!  
 
Tam, kde nedošlo k nápravě, především u parkování nákladních automobilů, byli majitelé vyzváni 
k nápravě. Bohužel, marně!  
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Tento přístup rozhodně není osobní, ale nelze tolerovat to, aby nákladní automobily ničily chodníky,  
místní vozovky a jejich krajnice, aby zhoršovaly dopravní situaci v obci. Musíme, jako zástupci obce 
vnímat připomínky občanů, kteří si na parkování nákladních automobilů stěžují. Asi nikdo z nás 
nezávidí těm, kteří bydlí v okolí a kteří jsou bezprostředně rušeni hlukem i výfukovými plyny. Je až 
neuvěřitelné, kde tyto nákladní automobily dokáží parkovat! Proto je i touto cestou vyzýváme, aby 

dodržovali Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích!  
 
Jistě si dobře uvědomují, že ho hrubým způsobem porušují a pokud nezjednají nápravu, je otázkou času, kdy 
budou kontrolováni Policií ČR. 
 
Také bychom rádi vyzvali všechny občany, aby si uklidili různorodé věci z chodníků před svými domy. Každý 
jistě ví, koho se to týká. Pokud by někdo chtěl na obecním pozemku cokoli umístit, musí mít souhlas obce. 
Pokud si své věci z obecních ploch neodklidíte do 31.března, bude to bráno jako souhlas s tím, aby likvidaci 
provedla obec. 
 
Nicméně, prosíme i majitele osobních aut, aby neparkovali na místech, kde překážejí chodcům; na místech, 
kde překážejí ostatním účastníkům silničního provozu a zhoršují tak dopravní situaci v obci. A pokud by ti, 
kteří vlastní své dvory, parkovali tam, byla by to úleva pro všechny!  Je opravdu nepříjemné, když jdete po 
chodníku a narazíte buď na „náklaďák“, anebo na osobní auto! A vy se musíte vyhnout buď do trávy, anebo 
do silnice! 
 
Věříme, že Vy všichni, kterých se výše uvedené problémy týkají, provedete taková opatření, která přinesou 
radost nám všem!  A za to už předem děkujeme!  

 

„LAKOVNA“ KŘIČEŇ 
 

Co se týče úklidu „lakovny“. Tady je třeba zdůraznit, že si plně uvědomujeme, že se jedná o soukromý 
pozemek!  Nicméně jsme věřili, že majitel, který slíbil nápravu (osobně místostarostce obce - J. Plačkové), 
opravdu podnikne taková opatření, aby zlepšil vzhled tohoto prostranství. Bohužel, zatím nic nenasvědčuje 
tomu, že by majitel svůj slib dodržel. A nejedná se jen o prostranství u silnice od L. Bohdaneč, ale také o 
zahradu vzadu u tzv. „Uličky“. Zahrada je zcela zarostlá neprostupným plevelem, který samozřejmě zamořuje 
okolí, a navíc, dle vyjádření ostatních, je i plná slimáků. A uprostřed toho plevele jsou zarostlé vraky aut. 
Hezký pohled to rozhodně není!  
 
A tak nelze jinak, než věřit, že majitel tohoto pozemku uzná naše připomínky a provede potřebná opatření.  

 

ÚKLID PROSTOR U POMNÍKU PADLÝCH 
 

Byl proveden radikální zásah do přerostlé zeleně. Díky tomu vynikl i pohled na kapličku, která je jistě, spolu 
s pomníkem padlých, důležitou dominantou obce. 

 

VEŘEJNÉ PLOCHY, ZASTÁVKA V OBCI, HŘBITOV 
 

Došlo ke zkulturnění veřejné plochy v obci u odbočky z Dolan na Rohoznici. I tady jsme použili téměř 
bezúdržbovou úpravu; obdobnou jako před Obecním úřadem v Křičeni. Také došlo k likvidaci starých růží a 
keříčků u autobusové zastávky Křičeň. Byl proveden úklid čekárny. Další úprava tohoto prostranství  bude 
probíhat až po výstavbě kanalizace a silnice. Zároveň byl proveden celkový úklid na hřbitově v Křičeni. Došlo 
k úpravě zeleně a dosypání štěrkem. I tady jsme zvolili téměř bezúdržbovou úpravu záhonů. A velké 
poděkování patří našim dvěma pracovníkům. Je tu odvedeno opravdu hodně práce! 
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LAVIČKY 
 
Jak jste si jistě všimli, v obci bylo umístěno 6 ks parkových laviček. Jsme přesvědčeni, že se Vám líbí.  A 
pokud byste si přáli umístit takovou lavičku i na nějakém konkrétním veřejném místě, určitě se Vám budeme 
snažit v letošním roce vyjít vstříc.  Protože se jedná o lavičky, které se zabudovávají do země, nelze je zatím 
umístit tam, kde dojde k úpravám v souvislosti s výstavbou kanalizace, silnice či chodníků. 

 

MÍSTNÍ ROZHLAS 
 
Byla provedena oprava místního rozhlasu, takže teď už by měl fungovat všude. 

 

DOPRAVNÍ ZRCADLA V OBCI 
 

Připomínáme, že obec Křičeň podala žádost o souhlas s umístěním 3 ks dopravních zrcadel přímo v obci a 1 
dvojzrcadla k fotbalovému hřišti.  Problém nastal především 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. Zrcadlo, ani dvojzrcadlo u výjezdu 
z fotbalového hřiště povolena nebyla. 

 
Přes problémy, které byly spojeny i s povolením zrcadel v obci, nám tyto nakonec povoleny byly. Jejich 
realizace proběhla prostřednictvím odborné firmy GEFAB Brno, a.s. Jako velice problematické bylo umístění 
zrcadla u odbočky ke hřbitovu, a to z důvodu nemalého počtu sloupů na tzv. „trojúhelníku“. Tyto sloupy byly 
nejen překážkou pro umístění zrcadla, ale také bránily, resp. jejich odraz v zrcadle, výhledu na silnici od 
Rohoznice. 

 

PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST 
 

Prosíme všechny, kteří si ještě na OÚ v Křičeni nezkontrolovali údaje potřebné pro uzavření smluv o 
pronájmu hrobového místa, že tak mohou učinit kdykoli v úřední hodiny (pondělí od 18.00 do 19.00).  
 
Pronájem hrobových míst bude nově dle m2. Z tohoto důvodu byly přeměřeny všechny hroby. Poplatek činí 
5,- Kč/m2/rok. Poplatek za údržbu hřbitova je 0. Smlouvy se budou uzavírat na dobu 10 let. 
 
Zároveň je třeba získat kontakty na nájemce hrobových míst, abychom mohli uzavřít nové smlouvy o 
pronájmu. Podklady nám můžete zaslat i e-mailem na adresu: plackova@kricen.cz.  
 
Údaje, které potřebujeme pro sepsání smlouvy, jsou: číslo hrobu; nápis na hrobové desce; rozměry hrobu 
(pro kontrolu); jméno, příjmení a adresa nájemce; jméno, příjmení a adresa zástupce; popřípadě i telefonní 
kontakt; e-mailem lze zaslat i foto hrobového místa.  

 

SETKÁNÍ SENIORŮ 
 

Setkání se uskutečnilo v buňkách za obchodem. Přivítání všech - Petr Čičko, starosta.  Zároveň předložil 
k zamyšlení i návrh na to, zda by senioři neměli zájem o zajištění výletu do nějaké konkrétní lokality. Toto je 
otázka otevřená. Dále byl prostřednictvím místostarostky předložen návrh členů sociální a kulturní komise, 
zda by senioři souhlasili s tím, aby se příští setkání konalo v buňkách u fotbalového hřiště; z důvodu lepšího 
zázemí. Doprava pro jednotlivce by byla zajištěna. Zřejmě proběhne ještě průzkum.  
Tady je třeba poznamenat, že členové komise dělají všechno pro to, aby byli senioři spokojeni. 

 

 
PODĚKOVÁNÍ ČLENŮM HZS KŘIČEŇ 

 
Jménem občanů Křičeně je třeba poděkovat všem členům HZS za všechny jejich aktivity; zvláště pak za 
vyčištění koupaliště i „koňáku“. Vzhledem k tomu, že se koupaliště několik let nečistilo, o to to bylo horší. 

mailto:plackova@kricen.cz
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Práce to nebyla vůbec jednoduchá, byla fyzicky velice náročná. Zároveň je třeba poděkovat i pracovníkům 
AGD Klas Křičeň za vstřícnost i za zajištění techniky, bez které by nebylo možné vyčištění dokončit.  
Hasiči se významně podíleli i na zasypání prostor za novým chodníkem k Dolanům kačírkem. Děkujeme i za 
odvoz palet za pomníkem a ostatního materiálu. 
 

TOPNÁ SEZÓNA - BEZOHLEDNOST 
 

Sotva začala topná sezóna a je to tu opět! Apelujeme na občany, kteří topí pevnými palivy, aby tak činili v 
souladu s platnou legislativou a nespalovali věci, které do kotlů nepatří.   

 

TŘÍDĚNÍ ODPADU - KONTEJNERY U OBCHODU 
 

Úvodem je třeba poděkovat všem občanům, kteří poctivě třídí odpad!  
Opravdu moc děkujeme! 

 
Zároveň bychom ještě chtěli všechny poprosit, zda by byli tak hodní a do kontejnerů vhazovali sešlápnuté 
PET lahve a sešlápnuté papírové krabice. Je to samozřejmě z důvodu kapacity kontejnerů. Pokud bychom 
objednali další kontejner, je to o financích i o omezeném prostoru. 

 
Často se stává, že kontejner na bílé sklo je přeplněn a na barevné je poloprázdný. V takovém případě 
prosím klidně vhazujte bílé sklo do kontejneru na sklo barevné. Bylo to konzultováno i se SOP a.s., 
Přelouč.  
Také je zajímavé to, že okenní tabule, ač se zdají, že jsou z bílého skla, patří do kontejneru na sklo 
barevné - je tam na to určena i „škvíra“. 

 

OSTATNÍ PŘIPOMÍNKY OBČANŮ 
 

Venčení pejsků.  Připomínky k tomu, že někteří chodí své pejsky venčit  do prostor dětského hřiště, tedy 
tam, kde si děti hrají.  Věříme, že ti majitelé pejsků, kterých se to týká, naleznou jiné prostory k tomuto účelu - 
a za to děkujeme. Také věříme, že tito majitelé dělají taková opatření, aby jejich miláčkové nezanechávali své 
„stopy“ na trávnících na obecních pozemcích a aby nevěnovali svoji pozornost okrasným dřevinám, které 
takové „návštěvy“ nemusí „přečkat“.  

 
Připomínky k tomu, že obec seče některé neobecní plochy. Tady bychom rádi vysvětlili, že někdy nic jiného 
nezbývá, pokud máme zájem na tom, aby obec nebyla zaplevelena, protože majitelé se o takové pozemky 
nestarají. Samozřejmě nelze opomenout ani hledisko estetické. Někdy je to v rámci vzájemné spolupráce, 
např. s AGD Klas Křičeň (kromě jiného nám poskytují např. techniku i mnohem levnější postřiky na plevel). 
 
Vážení  spoluobčané,   
 
věřte, že se velmi snažíme o to, aby naše obec opravdu vzkvétala, a to není fráze! Snažíme se o to, aby naši 
občané byli spokojeni!  Nicméně, na věci můžete mít jiný názor. V tom případě nám to prosím řekněte. Pokud 
to budou konstruktivní připomínky, není problém je společně prokonzultovat.  
 
Pokud byste však měli zcela jiný přístup k řešení problémů, který by odporoval našemu přesvědčení i 
legislativě, v tom případě samozřejmě vyhovět nemůžeme. 
 
 Mrzí nás, že někteří spoluobčané neustále kritizují všechno a všechny. V tom případě je jediná možnost.  
Nechť kandidují ve volbách a pokud si je občané zvolí, mohou mít tak příležitost své záměry uskutečnit. 
Stejně tak jsme to učinili i my. 
 
Věříme však, že velká většina občanů nás chápe, že se nám snaží pomáhat a za to moc a moc děkujeme! 
                                                                                                                             
                                                                                                                                          Petr Čičko, starosta 

                                                                                                                                  Jaroslava Plačková, místostarostka 
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KANALIZACE 

 
 V předešlém čísle zpravodaje jsme Vám přinesli pravdivé informace, jak to s kanalizací vypadalo bez pohledu 
přes růžové brýle. Protože situace byla vzhledem ke končícímu období dotačního titulu, v rámci kterého má 
být kanalizace realizována, kritická, ale ne úplně beznadějná, byla jasně sestavena časová osa, dokdy se mají 
konkrétní věci učinit, tak abychom se alespoň pokusili s tím něco udělat.  
 
Protože není smyslem tohoto zpravodaje Vám přesně vysvětlovat, co konkrétně bylo třeba udělat a co je již 
hotovo (bylo by to mnoho stran nudného textu), zde je přehled nejvýznamnějších věcí, které jsme udělali a 
které nás ještě čekají.  

 
Co se podařilo od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 
  

- Přepracovat projekt na kanalizaci dle platné legislativy, byl vytvořen projekt pro vydání stavebního 
povolení 

- Vykoupit pozemek pro umístění přečerpávací stanice 
- Na základě výše uvedené dokumentace a vodoprávního řízení bylo vydáno stavební povolení  pro 

„Splaškovou gravitační kanalizaci“ 
- Smluvně bylo zajištěno připojení přečerpávacích stanic do elektrické sítě, včetně příslušné projektové 

dokumentace 
- Byla vypsána veřejná soutěž na dodavatele projektové dokumentace pro provedení stavby 
- Byla vytvořena projektová dokumentace pro provedení stavby 

 
Co nás ještě čeká  
 

- Pro realizaci stavby a výběrového řízení na dodavatele stavby je nutno vytvořit výkaz výměr a 
rozpočet na základě dokumentace o provedení stavby - realizuje se, bude hotovo do 5. 2. 2016 

- Požádat o dotaci na vypracování stavební dokumentace - realizuje se bude do 31. 1. 2016 
- Uspořádat veřejnou soutěž na dodavatele stavby „Gravitační splaškové kanalizace“ 
- Všechny výše uvedené věci doložit na Ministerstvu zemědělství nejpozději do 30. 6. 2016 

 
- Pokud bude vše v pořádku, máme velkou šanci, že bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace a 

budeme moci začít stavět. 
 

Až bude vše hotové a budeme mít černé na bílém, že dotaci dostaneme a můžeme začít stavět, bude 
uspořádána veřejná schůze, kde bude vše vysvětleno. 
 
Dále je potřeba zmínit, že v souvislosti s předpokládanou realizací stavby kanalizace se paralelně s projekty 
na kanalizaci řeší a realizují další projekty na opravy obou krajských silnic tj. směr Rohoznice - Lázně 
Bohdaneč a směr Dolany - Bukovka, kde se předpokládá výměna stávajícího silničního tělesa za nové 
asfaltové silnice. Probíhají jednání s majiteli inženýrských sítí (Vodovody a kanalizace Pardubice, ČEZ, O2). 
 
Pro představu - jestli jsme byli v lednu roku 2015 na začátku, nyní se nacházíme na 80% a vše musíme 
stihnout do 30. 6. 2016. V případě, že se vše povede a začneme v létě stavět, musíme vše stihnout, včetně 
kolaudace, do 31. 12. 2017, což je také poměrně šibeniční termín. 
 

NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM 

 
Všechny obce musí zajistit svoz bioodpadu a odděleně sbírat kovy, tak se dají shrnout novinky nové vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí, která začala platit od roku 2015.  Teď už jen bude záležet na jednotlivých 
obcích, jak se k tomu postaví, jestli to pojmou jako příležitost pro významné zlepšení nebo jen povinné 
naplnění.   Podle vyhlášky musí obec zajistit sběr biologických odpadů rostlinného původu minimálně vždy 
od 1. dubna do konce října v daném roce. 
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A co konkrétně to znamená pro naši obec? Jak již bylo dříve avizováno, není již možné vozit bioodpad na 
„čarodějnice“. Tímto Vás také upozorňujeme, že ten, kdo tak činí, bude v případě prokázání, zákonnými 
prostředky v maximální míře potrestán a měl by si uvědomit, že likvidace takového odpadu bude na vrub 
obce a z peněz, které by mohly být využity jinde.  

 
NÁKUP TECHNIKY PRO NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM 

 
Jak již bylo uvedeno v minulém čísle zpravodaje, byl v naší obci vytvořen projekt na nakládání s bioodpadem. 
Na základě tohoto projektu jsme v roce 2015 úspěšně získali dotaci na jeho realizaci.  Zakoupili jsme nový 
nákladní automobil značky Iveco, svozové kontejnery a profesionální štěpkovač. Všechny tyto věci nám byly 
předány v prosinci roku 2015.  
 
Náklady za pořízení techniky byly následující: 

 
Nákladní automobil Iveco včetně nástavby …………………………………………… 1 391 379,- Kč včetně DPH 
 
Velkoobjemové kontejnery ……………………………………………………………………    262 449,- Kč včetně DPH 
 
Štěpkovač ……………………………………………………………………………………………...   245 630,- Kč včetně DPH 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Celková cena za techniku …………………………………………………………………… 1 899 458,- Kč včetně DPH 
 

 
Na tuto techniku nám byla poskytnuta dotace z Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 90% pořizovací 
ceny techniky. 
 
Celková cena za techniku, kterou zaplatila obec ze svého rozpočtu,  byla 189 946,- Kč včetně DPH. 
 
Sběr bioodpadu bude realizován rozmístěním kontejnerů a jejich následujícím pravidelným svozem. 
Konkrétní umístění kontejnerů aktuálně intenzivně řešíme a informace o tom, jak mají občané bioodpad 
likvidovat, bude zavčasu zveřejněna. 
 
Dále se intenzivně zabýváme myšlenkou efektivněji třídit i odpad komunální. Doby, kdy se do popelnice 
vhazovalo všechno možné, už pomalu pomíjejí a je na čase se začít chovat více zodpovědně ve vztahu 
k životnímu prostředí, aby i následující generace měly možnost žít v hezkém prostředí.  Plánujeme spustit 
tento projekt současně s likvidací bioodpadu. 
 

 
ALEJ KE HŘBITOVU 

 
Jak již jsme informovali v minulém zpravodaji, dotace na obnovení aleje bohužel nedopadla. Vzhledem ke 
stavu a stáří této aleje, která je jednou z dominant obce, nám nezbývá nic jiného, než na obnově začít 
pracovat vlastními silami. V této souvislosti bude na jaře pokáceno několik nejvíce poškozených stromů a 
proběhne nová výsadba v místech, kde stromy chybí. V této souvislosti plánujeme též pokácení smrku na 
křižovatce cest ke hřbitovu se silnicí a několika lip na hřbitově, které jsou nejvíce v „dezolátním“ stavu. 
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SLOVO STAROSTY 
 
 

 
Vážení občané, 

 
tak jako v předchozím čísle - i nyní mám několik slov „jak to vidím já“.  

 
K řešení špatného parkování v obci. Vzhledem k tomu, že text k parkování, uveřejněný v minulém čísle 
zpravodaje se míjí účinkem, budou na území naší obce probíhat kontroly parkování a dodržování dopravního 
značení Policií ČR, která má zákonné prostředky k tomu, aby se zjednala náprava. 
 
Kotlíkové dotace – jistě jste zaznamenali, že Pardubický kraj ve spolupráci s Ministerstvem životního 
prostředí vypsalo dotace na výměnu kotlů na tuhá paliva za nové, ekologičtější. Tato informace byla 3 měsíce 
vyvěšena na úřední desce a stránkách obce. Pokud jste tuto možnost nevyužili, upozorňuji, že druhé kolo 
tohoto projektu bude probíhat ke konci roku 2016. Vzhledem k tomu, že můžete získat až 75% nákladů na 
pořízení nového kotle a další dílčí související úpravy, je škoda toho nevyužít. 

 
Co se týče kanalizace, to je v naší obci „kapitola sama o sobě“. Na počátku mě ani ve snu nenapadlo, co 
všechno se bude muset udělat, abychom se konečně dostali dál. Velkou komplikací je i časový pres, který je 
značný a v případě nedodržení termínů by byla všechna práce a úsilí vniveč. Nicméně, i když je objem prací 
v souvislosti s kanalizací značný a sám vidím, že i na úkor jiných věcí, které je v obci potřeba udělat, nemíním 
se na kanalizaci vymlouvat celé volební období. „Kostky jsou vrženy“, v létě se dozvíme výsledek. I kdyby to 
náhodou nedopadlo, můžu s čistým svědomím říci, že jsem pro to udělal vše, co bylo možné. 

 
K informovanosti - možná namítnete, že mohla být spousta informací zveřejněna dříve, k tomu jen, nejsem 
politik, nerad něco slibuji, když to není jisté, pořád si myslím, že by se měly zveřejňovat věci, které jsou 
hotové, prokazatelné a ne jen představa o tom, jak vše bude skvělé. 

 
K novému svozovému vozu - ještě jsme ho ani nezačali používat a už tu kolují konspirační teorie o tom, jak si 
ho někteří budou využívat ku prospěchu svému. Věřte, nebudou. Protože už tu nějaký pátek bydlím a vím, 
jaké zkazky tu občas kolují, nechal jsem nový svozový vůz vybavit i moderním digitálním záznamovým 
zařízením, které znemožňuje jakékoliv neoprávněné použití vozu.  

 
Poslední věc - možná to vypadá jako klišé, ale chtěl bych tímto veřejně poděkovat všem zastupitelům, kteří mi 
svou aktivní prací velmi pomáhají. Není to pro ně jen jednou měsíčně zajít na schůzi, ale aktivně řeší některé 
dílčí věci a vím, že bez této pomoci bych asi nebyl schopen kanalizaci aktivně řešit.    

 
A na závěr, rád bych, pokud se vše povede a s novou kanalizací se změní i vzhled téhle obce k lepšímu, aby se 
k lepšímu změnily i myšlení a vztahy. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                            Petr Čičko               
                                                                                                                                 starosta obce   
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PÉČE O VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ     
Bilance za rok 2015 

 
Přehled o aktuálně splněných a (zatím) nesplněných úkolech a předsevzetích 

 
(Většina následujících informací byla zveřejněna na webových stránkách obce či v Křičeňském zpravodaji; toto je 

celkový přehled nejdůležitějších aktivit; zvláštní  poděkování panu B. Divišovi a panu J. Havelkovi) 
 

 
Splněno 

 

 
Nesplněno (zatím) 

 
1. Obnovení obecní cesty k „Bohdanečskému“ lesu (nové 
geometrické zaměření; srovnání povrchu). 

 

 
1. Úklid kolem „lakovny“. Přesto, že majitel 
slíbil nápravu, nestalo se  tak.  Jedná se o 
soukromý pozemek a záleží na jeho vůli. 
Stejně tak nebyl dán do pořádku totálně 
zanedbaný pozemek u lakovny (od „Uličky“). 
Věřme, že jednou pan majitel svůj slib  
dodrží! 

 
2. Výstavba nového mostku přes příkop k obnovené obecní 
cestě k lesu. 
 
 
3. Dojednáno vykácení hustého porostu a vzniku nové cesty 
v „Bohdanečském“ lese tak, aby tato navazovala na  
obnovenou obecní cestu. 
 
 
3. Obnovení autobusové zastávky u AGD Klas Křičeň. 
V Křičeni jsou nyní 3 zastávky: Křičeň „Zastávka“, Křičeň 
„Odbočka“, Křičeň „Agro“. 
 
 
4. Vyčištění záhonů u zastávky Křičeň (likvidace starých  
růží, celková úprava; další úpravy proběhnou až po kanalizaci). 
 

 
2. Parkování nákladních aut  
v obci. 
Přes veškeré apelace na majitele 
bez úspěchu. Pracuje se na tom. 
 

 
5. Umístění 3 ks dopravních zrcadel v obci 
(u vjezdu do Křičeně od Bukovky - pro účely  
odbočení k Pravům; před obchodem; při odbočení ke 
hřbitovu - umístění  tohoto zrcadla je problematické, 
na „trojúhelníku“ mnoho sloupů, vlevo túje; túje  
byly sestříhány; ještě bude doupraveno). 

 
3. Parkování osobních automobilů  
na chodnících, na travnatých plochách, 
v místech, kde překážejí chodcům a 
zhoršují i dopravní situaci v obci.  
Bylo by pro všechny úlevou,  
pokud by ti, co mají dvůr, parkovali  
na svých dvorech. 
 

 
6. Oprava 5 ks kanálů. 

 
4. Na obecních pozemcích se  stále  
nacházejí různorodé materiály;  
nadále bude řešeno. 
 

 
7. Likvidace přerostlé zeleně u pomníku padlých, včetně 
úklidu okolního prostoru. 
K běžným činnostem patřilo sekání trávy a postřik plevelů 
na veřejných prostranstvích. 
 

 
5. Bohužel byla opomenuta oprava 
kanálu u místní komunikace  
směr Rohoznice -  vysoké nebezpečí úrazu 
(na jaře bude oprava zadána). 
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8. Zasypání volných prostor za novými chodníky od Dolan 
kačírkem; velká pomoc členů HZS. 

 
6. Zatím nebyly skáceny některé suché  
stromy (suché lípy u hřbitova, suché břízy, 
suchý smrk u odbočky ke hřbitovu); je to  
dojednáno. 
 

 
9. Úprava neudržované zahrádky před OÚ (výsadba  
okrasných dřevin - pomalu rostoucích, zasypání okrasnými 
kamínky). 
 

 
7. V loňském roce nebyla provedena 
úprava některých stromů v obci. 
 

 
10. Bylo zadáno narovnání telefonního sloupu před OÚ, včetně 
odstranění podpěry (nepůsobilo to příliš esteticky). 
 

 
8. Nebyly zrealizovány posedy  
k odpočinku u „Křičeňského“ a 
„Bohdanečského“ lesa. 
  

 
11. Byl zkulturněn záhon v obci u odbočky od Dolan směr 
Rohoznice (okrasné dřeviny, okrasné kamínky). 
 

 
9. Stále není opravena přístupová 
cesta k bytovkám u Dolan. 

 
12. Byl proveden velice rozsáhlý úklid hřbitova (úprava všech 
keřů, zasypání štěrkem prostor kolem hrobů, péče o neudržované 
hroby, likvidace stávajících a na údržbu  
náročných záhonů; vybudování záhonů nových - výsadba 
okrasných dřevin, zasypání okrasnými kamínky). 
 

 
10. Nepodařilo se zcela vymýtit  
kouřící komíny! Černý kouř z 
některých komínů stoupá dál!  
Bohužel!  

 
13. V obci bylo zabudováno 6 ks parkových laviček (na  
koupališti, na hřišti, u paní Svatoňové, blízko  zastávky  
„Odbočka“, na půli cesty ke hřbitovu, u hřbitova). 
 

 
11. Zatím nebyl realizován nákup 
nových odpadkových košů 
do čekáren a naproti čekárnám. 
 

 
14. Bylo nově natřeno vybavení dětského hřiště u OÚ. 
 

 

 
15. Byla provedena radikální údržba zeleně na koupališti. 
Keře podél silnice jsou již hodně staré, takže bylo třeba 
provést razantní zásah, včetně odstranění velkého počtu suchých 
větví, aby se tyto keře oživily. Na koupališti byly vyčištěny i oboje 
schody (na hloubce i při vstupu ze silnice);  
od bláta i spadaných větví byly vyčištěny kameny na cestě 
vedoucí  ke „koňáku“. Další úprava keřů na „hloubce“ bude  
pokračovat na jaře. 
 

 

 
16. Byla provedena částečná úprava řady jedlí u silnice ve 
spolupráci s majiteli - vpravo od pomníku padlých.  
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Péče o veřejná prostranství obce    
Bilance za rok 2015 

 
Přehled o aktuálně splněných a (zatím) nesplněných úkolech a předsevzetích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Dne 17.11.2015 zemřel dlouholetý člen Zastupitelstva obce Křičeň  

a předseda Hasičského záchranného sboru Křičeň 
 
 

pan KAREL GEBHART  

 
Tato zpráva zasáhla bezesporu všechny, kteří ho znali. 

 
Byl nesmírně obětavý, přátelský a veřejnému životu v obci věnoval 

 neskutečně mnoho svého času i energie.  
 

Zajímal se i o historii obce Křičeň a svá zjištění zapisoval do „Kroniky“, kterou 
vedl už dlouhá léta. 

 
 

Karle, za všechno a za všechny děkujeme! 
 
 
 
 

Čest jeho památce! 
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             Sbor dobrovolných hasičů Křičeň 

         Loňský rok byl pro náš sbor a celorepublikové sdružení  

     hasičů výjimečný, jak v kladném tak v záporném smyslu. 

     Byl to rok volební, kdy se volilo nové vedení SDH, ale i na  

     V. sjezdu Sdružení hasičů  Čech, Moravy a Slezska nové  

     vedení našeho nejvyššího hasičstva. 

     Co pro nás v tomto období nebylo příjemné, bylo to, že nás navždy  

     opustil dlouholetý starosta sboru pan Karel Gebhart, který velkou  

     část svého života zasvětil hasičské práci. Jeho zásluhou se podařilo 

obnovit a omladit soutěžní družstvo mužů a zúčastňovat se soutěží  v našem okrsku číslo 15. Proto čest jeho  

památce! 

     Soutěžní rok pro nás začínal okrskovým kolem, které se uskutečnilo v Újezdě. Zde se nám úvod nezdařil,  

přestože jsme se připravovali v Čeperce.  

     Následovala soutěž v Memoriálu Josefa Kroužela u nás na hřišti. Zde se dostavil nečekaný úspěch  

v umístění, kdy naši borci obsadili první místo. Byl dosažen nejlepší čas v historii našeho družstva 

( čas prvního kola 30:14……čas druhého kola 31:44 ).  

O putovní pohár starosty se naše družstvo umístilo na 3. místě.   

     Poslední soutěž tohoto roku byla ve Volči u příležitosti 130. výročí založení tamního SDH. Jelikož  

jsme soutěžili jen v prvním kole a jeli hrát kopanou, výsledné umístění nebylo dobré. 

     Problémy v umístěních vidíme dva. Za prvé jsme poslední sbor, který má neupravenou stříkačku  

pro soutěže. Není-li soutěž rozdělena na kategorie upravená-neupravená (jako Memoriál J. Kroužela),  

nemá naše družstvo větších šancí na umístění. Za druhé doposud se nám nepodařilo skloubit zájmy  

SDH a SK na poli soutěžním. 

     Přestože dosažené výsledky nebyly podle našich představ, věříme, že v letošním roce nás čeká více  

úspěchů na poli sportovním, o což se budeme rozhodně snažit. 

 

     SDH všem přeje šťastný a úspěšný rok 2016 prožitý ve zdraví a pohodě. 
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Sportovní klub 
Křičeň 

 
 
Náš A tým mužů byl v dohrávce loňské sezony nejlepším týmem jara, konečná 7.příčka v tabulce okresního 
přeboru pak byla nejlepším umístěním v klubové historii. Navíc se náš kapitán Daniel Biath s 28 vstřelenými 
brankami stal králem střelců soutěže. Na tyto výkony se však i přes letní posílení kádru nepodařilo navázat, po 
podzimní části sezony 2015/16 patří našemu týmu 11.místo a tak se i odvety hrané v roce 2016 budou nést 
v záchranářském duchu. Rezervní tým dospělých střídal výborné výkony s těmi slabšími, i on se pohybuje ve 
IV.třídě v dolní polovině tabulky, tu horní má však nadohled. 
Velkou radost nám naopak na podzim dělaly týmy mládeže. Přípravka do 10 let ze sedmi zápasů dokázala 5x 
vyhrát a zejména rozcupování sousedů z L.Bohdaneč  31 : 0 nám udělalo obrovskou radost. Nově založený tým 
mladších žáků (společně s Bělou) pak sbíral především zkušenosti, i on však dokázal 2 x vyhrát a získat si uznání 
nejen soupeřů. Oba týmy našich nejmenších však velmi mrzí, že zatímco v jiných obcích a městech domácí hráče 
ženou do boje početné davy přihlížejících diváků, na našem hřišti jim zafandit přijde jen málokdo.  
V době vydání tohoto zpravodaje nebyl ještě znám přesný rozpis jarních mistrovských zápasů našich týmů, proto 
ho vydáme ve vlastní formě a doručíme Vám ho všem domů. 
 
TURNAJ starých gard hráčů nad 35 let – Memoriál J.Akšteina 
 

V pondělí 28.září 2015 jsme uspořádali 1.ročník výše 
uvedeného memoriálu. Památku našeho zesnulého 
člena přijelo uctít kvarteto týmů a v nich 70 
fotbalistů. Urputná klání nestárnoucích borců, kteří 
neztratili nic ze svého umění sledovala stovka 
spokojených diváků. Naši hráči se v turnaji rozhodně 
neztratili, skončili na 2.místě a dokázali těm 
mladším, že i v pokročilém věku lze mít z fotbalu 
nejen radost.  
 
                                                                                                           
 
                                                                                                                                                     

Konečné pořadí turnaje  
 
1.Přelovice 
 
2.Křičeň 
 
3.Rohoznice 
 
4.Ždánice 
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Ukázkový trénink mužů pod vedením p.Dušana Uhrina, hlavního kouče SK Slavia Praha 
V úterý 6.října absolvovali naši hráči vzorovou tréninkovou jednotku pod vedením trenérů prvoligového týmu SK 
Slavia Praha, hlavního kouče pana Dušana Uhrina a jeho asistenta pana Petra Čuhela. Akce se zúčastnili nejen 
hráči, ale i početná enkláva našich příznivců. Všichni zúčastnění měli možnost nahlédnout pod pokličku přípravy 
prvoligového týmu a jistě budou mít dlouho na co vzpomínat. Podobná akce, tentokrát za účasti trenérů FC 
Slovan Liberec nás čeká i na jaře, o jejím termínu Vás budeme včas informovat. 

Nejlepší fanoušky na okresní a krajské úrovni v České republice má SK Křičeň !!! 
                  
 
 
Ano, je to tak. V soutěži fanoušků z celé republiky, 
která proběhla v říjnu 2015 byli příznivci SK 
Křičeň vyhodnoceni jako ti nejlepší a jeden 
z generálních sponzorů 1.ligy, společnost 
Gambrinus, nám za to věnovala exklusivní cenu – 
zájezd na fotbalové derby Sparta – Slavia, spojený 
s návštěvou VIP prostor stadionu na Letné, 
prohlídkou síně slávy Sparty Praha a rautem pro 
naše hráče a příznivce. Zájezd se uskuteční 
v sobotu 19.března. 
 
 
 
 
Drakiáda – 1.ročník 
Činnost SK Křičeň, to není jen sport. V říjnu jsme pořádali 1.ročník drakiády s různými doprovodnými soutěžemi, 
navíc si ti nejmenší mohli draka i sami vyrobit. Soutěží se celkem zúčastnilo 28 draků, tak hojnou účast jsme ani 
nečekali, již nyní plánujeme další ročník. 
 
Vepřové hody 

V sobotu 6.února pořádáme již pošesté na hřišti tradiční 
vepřové hody. Přijďte ochutnat pravé zabíjačkové speciality, 
jako jsou ovar, prejt, polévka, guláš, výpečky, jaternice a 
podobně, které můžete zapít vynikajícím pivem Gambrinus 11 
Excelent, či různými nealkoholickými nápoji. Veškeré tyto 
dobroty budou k ochutnání zhruba po 12 hodině. 
 


