Číslo 12, duben 2014

Kanalizační přípojky k domům o prázdninách
Největší investiční akcí v historii Křelova-Břuchotína je právě probíhající kanalizace za
více než 100 milionů korun. S tak velkou stavbou byla spousta starostí, ty se však pomalu
chýlí k závěru. Nejen o tom se dozvíte z rozhovoru se starostou Jiřím Spurným.
V jaké fázi je tato velká stavební akce?
V současné době se dokončují
jednotlivé kanalizační stoky, a oproti
žádosti o dotaci z roku 2009 dochází
ke změně. Obci se povedlo směnou
získat pozemek podél areálu ZD, na
tomto pozemku bude uložena nová
stoka. Kanalizační stoka na Večeřově
ulici bude prodloužena po areál ZD, což
umožňuje připojení a odkanalizování
nově postavených rodinných domů
a zástavbové lokality na ul. Večeřova.
Touto změnou odpadne přečerpávání
splašků z ulice Sluneční. Tato změna
oproti původním plánům byla předběžně
projednána se Státním fondem životního
prostředí a bude financována z rezervy
projektu stavby kanalizace a ČOV.
V současné době se dokončují
kanalizační stoky a provádí se odbočky
k jednotlivým objektům. Tyto práce
provádí několik pracovních čet. Celkem
jde o 550 odboček, měly by být hotovy
do konce měsíce května. Na dokončených
částech kanalizace jsou prováděny zkoušky
vodotěsnosti, kamerový monitoring
kanalizace a geodetické zaměření.
Na nové ČOV v současné době
probíhají závěrečné práce, vnitřní omítky,
odklady, dokončuje se fasáda objektu
a instaluje moderní technologické
zařízení. Součástí stavby je i provedení
příjezdové komunikace. Veškeré zkoušky
technologie a zahájení zkušebního
provozu na čistírně odpadních vod je
plánováno na červenec 2014.

Obec také v současnosti vybírá
provozovatele vodárenské a kanalizační
sítě, je zahájeno koncesní řízení.
Je dodržen časový harmonogram?
Došlo k posunu o dva měsíce, do
srpna 2014, hlavním důvodem je
prodloužení kanalizace na ulici Večeřova,
k níž se musela zpracovat projektová
dokumentace a pro realizaci vyřídit
stavební povolení.
Kdy a jak se začnou napojovat občané?
Budování soukromých částí přípojek
k jednotlivým domům bude možné asi
v měsíci červenci a srpnu 2014, občany
budeme průběžně informovat, kdy
mohou začít s těmito pracemi a hlavně
kdy mohou začít do stoky vypouštět
odpadních vodu. V současné době to není
možné, tyto vody nemají kam odtékat
a v budované kanalizaci by tvořily nánosy,
které by se musely nákladně odstraňovat.
Odbočky musí lidé budovat na vlastní
náklady. Na obecním úřadu mohou lidé
získat kontakty na firmy, které se těmito
pracemi zabývají.
Lhůta na připojení je jeden rok,
v roce 2015 skončí možnost vypouštění
přečištěných vod do dešťové kanalizace.
Takže bude nutné, aby se všichni
připojili, jinak se vystavují riziku, že
mohou být sankcionováni – pokud např.
nedoloží doklady o vyvezení žumpy.
Žádné trativody a vypouštění do dešťové
kanalizace není přípustné!

Už je jasné, kolik bude stát stočné?
Cena bude vycházet z odborné finanční
analýzy, v níž bude promítnuta investice do
kanalizace. Bude se však počítat každému
různě. Jinak pro ty, kteří mají obecní vodu
s měrným místem, tzv. vodoměrem. Těm,
kteří berou vodu z obecního vodovodu
a částečně i z vlastní studny, se stanoví
cena stočného průměrným odběrem,
což je asi 33 m3 na občana. Kdo má jen
studnu, bude platit paušál, případně si
k domácí vodárně může připojit měřič,
tedy vodoměr.
V úvodu rozhovoru zmiňujeme, že tato
velká stavba je velmi složitá. Můžeme
zmínit hlavní problémy?
Velmi nás trápí chyba ve výběrovém
řízení, kterou jsme sice nezpůsobili
sami, protože jsme tuto záležitost zadali
specializované agentuře, ale kvůli čemuž
nám byla snížena dotace. Probíhají jednání
s SFŽP, radíme se s právníky. Stavba přináší
také obrovské komplikace s dopravou, lidé
si hodně stěžují v současné době na velkou
prašnost, ale bohužel při takové velké
stavební akci se tomu nedá vyhnout. Takže
prosíme občany o trpělivost, shovívavost
a pochopení. Věřím, že až tyto peripetie
se stavbou překonáme a budeme mít
v zemi kanalizaci, dojde k opravám všech
komunikací a veřejných prostor v obci. Jde
o mnohamilionovou investici, kterou by
naše vesnice s 15 milionovým rozpočtem
nebyla schopna bez evropské a státní dotace
realizovat. Obec po zahájení zkušebního
provozu na ČOV pro občany uspořádá
Den otevřených dveří, kde si budete moci
prohlédnout stavbu a provoz čističky.
Děkuji za rozhovor. Marie Hovadíková
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Informace ze
zastupitelstva

Kanalizace v části Břuchotín probíhá
dle harmonogramu, souběžně s hlavní
kanalizační sítí se budují domovní
přípojky. Stavební společnost vyšla vstříc
požadavkům obce minimalizovat dobu,

kdy by na náves nezajížděla dopravní
autobusová linka. Na fotografii je
budování přípojky k obecní úřadovně
v Břuchotíně.

Velmi bohatý program mělo
zastupitelstvo na letošním
prvním zasedání obce
Křelov-Břuchotín

27. února 2014.

Přinášíme výňatek, týkající
se nejdůležitějších bodů.
Byla schválena:
- Smlouva o poskytnutí dotace z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji – restaurování kamenného kříže na Lipovém náměstí
(u školy). Dotace činí 48 937 Kč.
- Smlouva o dílo s VK AQUA Olomouc, spol. s. r. o., na dodávku stavby „Křelov-Břuchotín oprava dešťové
kanalizace na Lipovém náměstí“.
Cena díla bez DPH činí 904 979 Kč.
- Smlouva s firmou WOMBAT,
s. r. o., Brno na stavbu „KřelovBřuchotín oprava části dešťové
kanalizace na Lipovém náměstí
bezvýkopovou technologií“. Cena
díla bez DPH činí 869 800 Kč.
- Smlouva s vítěznou firmou
INSTA CZ, s. r. o., Olomouc
na stavební práce „Revitalizace
Lipového náměstí v Křelově – návrat
k tradicím“. Cena díla bez DPH činí
7 622 849,89 Kč bez DPH.
- Jednací řád Zastupitelstva obce
Křelov-Břuchtín nabývající účinnost
27. 2. 2014.
- Koncesní řízení na provozovatele
kanalizace a vodovodu v KřelověBřuchotíně. Bude provedeno na
dobu 5 let.
- Měsíční odměny a příplatky
poskytované neuvolněným členům
zastupitelstva obce od 1. 2. 2014:
Místostarostky:
6.500 Kč
Předseda finančního výboru: 1.660 Kč
Předseda kontrolního výboru: 1.660 Kč
Předseda komise živ. prostř.: 1.660 Kč
Členové zastupitelstva:
540 Kč
Zastupitelstvi 2/2014 17. 4. 2014 podrobnosti v příštím čísle.

Informace z matriky

Počet obyvatel Křelov - Břuchotín k 31. 3. 2014 je 1677.
Narození od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013:
14 dětí
Denis Bučík, nar. 1. 3. 2013
Deniel Chrudina, nar. 29. 4. 2013
Martin Švestka, nar. 24. 6. 2013
Vojtěch Hampl, nar. 22. 7. 2013
Adéla Přikrylová, nar. 5. 8. 2013
Vojtěch Opian, nar. 9. 8. 2013
Alžběta Navrátilová, nar. 18. 8. 2013
Julie Dittmerová, nar. 3. 10. 2013
Lukáš Korhoň, nar. 3. 10. 2013
David Vlček, nar. 5. 10. 2013
Bruno Haderka, nar. 8. 10. 2013
Daniel Ratajský, nar. 25. 11. 2013
Ema Danyljuk, nar. 23. 12. 2013
Narození od 1. 1. 2014 do. 31. 3. 2014:
2 děti
Jan Brix, nar. 22. 3. 2014
Sofie Vyroubalová, nar. 5. 3. 2014
Naši jubilanti:
75 let
František Nastoupil, nar. 11. 2. 1939
Jan Fruhwirt, nar. 24. 3. 1939
Antonín Směšný, nar. 29. 3. 1939
80 let
Rudolf Špatenka, nar. 30. 1. 1934
Marie Holíková, nar. 14. 6. 1934

85 let
Miroslav Vejmola, nar. 1. 1. 1929
Růžena Táborská, nar. 5. 4. 1929
Hedvika Švestková, nar. 7. 5. 1929
Jarmila Utikalová, nar. 21. 5. 1929
90 let
Miloslav Frantík, nar. 20. 3. 1924
Květomila Rohlíčková, nar. 22. 3. 1924
Jaroslava Přidalová, nar. 26. 4. 1924
102 let
Marie Kožušníčková, nar. 6. 3. 1912
(nejstarší obyvatelka)
Úmrtí
Blažena Bolová, datum úmrtí 7. 2. 2013
Alena Benýšková, datum úmrtí 21. 2. 2013
Jiří Otáhal, datum úmrtí 14. 2. 2013
Ludmila Dostálová, datum úmrtí 22. 4. 2013
Miroslava Rakusová, datum úmrtí 24. 3. 2014
Martina Štainerová, datum úmrtí 20. 3. 2013
Ludmila Tichá, datum úmrtí 21. 3. 2013
Bohumila Koukalová, datum úmrtí 15. 5. 2013
Jana Kubíčková, datum úmrtí 17. 5. 2013
Alena Dostálová, datum úmrtí 6. 8. 2013
Antonín Ševčík, datum úmrtí 26. 8. 2013
Vlasta Navrátilová, datum úmrtí 1. 10. 2013
Anna Pajunčíková, datum úmrtí 24. 10. 2013
Květoslava Zlámalová, zemřela 25. 3. 2014
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Lipové náměstí zkrásní
Lipové náměstí a jeho přilehlé části
se dočkají komplexní revitalizace za
více než deset milionů korun. Projekt
počítá s rekonstrukcí chodníků včetně
veřejného osvětlení, přičemž elektrické
vedení bude přeloženo ze sloupů do země.
Nové výsadby stromů jsou navrženy

převážně po obvodu parkových ploch
se solitérními dřevinami u chodníků
s nepravidelnými pásy keřů. Z pohledu
dopravy jsou hlavní tahy (tj. ulice Marie
Kudeříkové, komunikace podél Lipového
náměstí k ulici Sadové a komunikace
k obecnímu úřadu) předmětnou

lokalitou tvořeny asfaltobetonovým
povrchem s přídlažbou z žulových kostek.
Okrajový pás bude využíván jako místo
pro parkování a odvod dešťových vod.
Harmonogram? Začátek červenec 2014,
konec červen 2015.
-mah-

Nesouhlas s projektem Lipové náměstí
Proti
zamýšlené
rekonstrukci
Lipového náměstí vznikla „petice“
datovaná 26. 2. 2014, kterou podepsalo
76 občanů. V ní se uvádí, že o studii nové
podoby křelovského náměstí nebyli lidé
dostatečně informováni, nebyla s nimi
projednána a nikdo se jich neptal, zda
se jim vybraná varianta líbí a vyhovuje
jim. Obyvatelé to prý vnímají jako
jednoznačně velké morální pochybení
svých zástupců a pohrdání svými voliči.
Neobstojí ani to, že už je získaná dotace,
neboť realizace díla, se kterým občané
nesouhlasí, je mrháním veřejných peněz
na úkor jiných potřebných změn. Účastníci
petice proto žádají nápravu, tj. zastavení
dalších kroků, prozatímní odstoupení
od podpisu smlouvy s realizační firmou
a o vyhlášení veřejného projednávání, kde
budou obyvatelé podrobně seznámeni
se zamýšlenými úpravami, včetně
konfrontace
alternativních
návrhů,

Dokončena revitalizace
rybníka v Břuchotíně
Vloni byla dokončena revitalizace
rybníka v Břuchotíně. Jedna strana
byla zpevněna betonovým břehem,
zbylé stěny byly vyskládány lomovým
kamenem – stejně jako při revitalizaci
rybníka v Křelově. Fotografie z počátku
dubna dokládá, nakolik klesla letos
hladina vody oproti normálu.
Tiráž:
Vydavatel:
Obecní úřad Křelov-Břuchotín
Marie Majerové 45/25,
783 36 Křelov-Břuchotín
Tel.: +420 585 381 503
Evidenční číslo: MK ČR E 19851
Redakce: Marie Hovadíková

které zastupitelstvo na Lipové náměstí
v minulosti již pořídilo. (Variantní
řešení navrhl již dříve manžel petiční
zmocněnkyně – pozn. red.)
13. března 2014 na tuto stížnost
(nešlo o petici, neboť nesplňovala
všechny potřebné náležitosti) odpověděl
starosta Jiří Spurný dopisem, který
obdrželi všichni, kteří se podepsali pod
nesouhlasným stanoviskem. V něm se
uvádí, že projekt „Revitalizace Lipového
náměstí“ byla opakovaně projednávána
veřejně na zastupitelstvu, vše bylo
v souladu se zákonem zveřejněno na
úřední desce. Projekt, který naváže na
dokončení kanalizace, představuje velmi
potřebné řešení centrální části obce –
rekonstrukce komunikace, chodníků,
obměnu veřejné zeleně a také rozšíření
zpevněné plochy veřejného prostoru.
Všichni občané bydlící na Lipovém

náměstí byli s projektem seznámeni,
když podepisovali souhlas se zřízením
vjezdu k jejich nemovitostem. Zastavit
projekt ve fázi stavebního povolení,
odstoupení od schváleného financování
ze zdrojů ROP Olomouckého kraje je
sice možné, ale tím by obec přišla zhruba
o deset milionů korun, které by chyběly
na opravy komunikací a chodníků po
dokončení kanalizace. (Variantní řešení
je technicky i finančně velmi náročné
a nebylo by reálné je pokrýt ani za pomocí
zdrojů ROP Olomouckého kraje, které jsou
limitovány.)
Někteří
účastníci
petice
se
následně vyjádřili v tom smyslu, že
jim byly podány neúplné a zavádějící
informace, cítí se podvedeni a svého
jednání litují.
-red-
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Fort Křelov XVII.
Největší investiční akce v historii Křelova-Břuchotína –
kanalizace - se velmi významně promítla do fungování křelovského
fortu XVII. Podle informace spolumajitele Víta Číhala potenciální
návštěvníky odradily v minulých měsících zákazy vjezdu,
rozkopané komunikace a haldy hlíny. Stavba se pomalu chýlí k
závěru, takže vše se snad opět v radost obrátí, tedy umožní úspěšně
realizovat akce, které by si nejen křelovští občané, ale také lidé z
Olomouce a okolí neměli nechat ujít.
Od 3. května začnou víkendové komentované prohlídky.
Exkurze zájemcům neodhalí jen drobné výstavní exponáty, ale
odkryje i tajemství masivních zemních valů a kasemat. Prohlídky
začínají každou celou hodinu, délka komentované prohlídky
je zhruba 50 minut. Průvodce seznámí se vznikem a historií
fortového opevnění a zajímavostmi Fortu XVII.
Určitě nezapomenutelná bude 16. května Olomoucká
muzejní noc, do níž je kromě fortu XVII. zapojen také fort XX.
Je to jedinečná příležitost projít si výstavy v neopakovatelné
atmosféře páteční noci. V návaznosti na to bude ve spolupráci
s Vlastivědným muzeem v Olomouci a Československou obcí

Příběhy našich kronik

Ve čtvrtek 3. dubna 2014 se v areálu křelovské pevnosti konala
interaktivní akce Příběhy našich kronik, kterou uspořádala MAS
Moravská cesta. Děti i dospělí se mohli seznámit s výrobou
knihtisku, vazbou knih, zakládáním kronik. Na místě byla
vystavena také kronika obce Křelov.

legionářskou uspořádána výstava ke stům letům od založení legií
a malá expozice o československých letcích RAF. Ke zhlédnutí
budou fotografie a dokumenty z výcviku čs. letců, kteří pocházeli
z Olomoucka. Výstava bude obsahovat i části výstroje a uniformy
RAF. Těšit se také můžete na členy klubu vojenské historie 6.
Hanáckého pluku, kteří názorně poučí o službě v legiích. Zmíněné
výstavy budou přístupné do konce června.
Stabilně je na Fortu XVII interaktivní výstava C. a K.
Kinematografu. Návštěvníci poznají samotné počátky filmu, kdy si
sami vyzkouší, jak fungují optické přístroje a zavzpomínají na své
dětství díky sbírce domácích promítacích přístrojů. K vidění jsou
promítačky standardních velikostí po profesionální promítačku
MEO 5X, která se ještě nedávno používala v kinech. Celá výstava
vznikla z velké části za podpory Romana Prokeše.
Výstava bude přístupná pro veřejnost v období červenec –
srpen, a to každou sobotu od 11 do 17 hod. V rámci prohlídky si
děti mohou vyzkoušet tvořivou práci v kinematografické dílně a
potěšit se krátkým programem v místním kině. Jedná se o krátké
ukázky prvních filmů od bratrů Meliérů, T. A. Edisona, Georga
Meliése a dalších průkopníků.
Podrobnosti na www.forty.cz, nebo facebook Fort Křelov.
Obèanské sdružení Skrbeòáèek, o.s.
si Vás dovoluje pozvat na

2.slet èarodìjnic
který se uskuteèní v sobotu 26.4.2014
Sraz všech èarodìjnic a èarodìjù
v 17 hodin u základní školy, prùvodem
pùjdeme spoleènì na høištì.
Na co se mùžete tìšit : zábavný program, soutìže pro dìti i
dospìlé,vatra s èarodìjnicí, tancování okolo ohnì,
dobrá hudba o kterou se postará NIKOLAS MUSIC,
špekáèky pro dìti od èarodìje Dobrodìje zdarma,
obèerstvení zajištìno
Tuto akci podpoøili : manželé Machaèovi

Vstupné dobrovolné

Týdenní program aktivit

rodinného centra Křelovský Kaštánek, o.s.

Křelovský Kaštánek
První myšlenka založit rodinné centrum v Křelově vznikla na
jaře roku 2010. Od myšlenky nebylo daleko k činům, a tak v červnu
téhož roku vzniklo občanské sdružení, jehož hlavní náplní bylo
provozovat rodinné centrum. Základem centra je útulná herna,
menší místnost pro přednášky, kurzy, tvořivé dílny, kuchyně,
sociální zařízení a v neposlední řadě báječná farní zahrada. Vše je
přístupné bezbariérově. Název se hledal poměrně jednoduše… Na
farní zahradě rostou dva vzrostlé jedlé kaštany. Odtud tedy název.
A proč Křelovský? Inu – protože je prostě náš…
V Křelovském Kaštánku,
o.s., dochází k pravidelnému
setkávání rodin s dětmi,
především maminek na
rodičovské dovolené, které se
aktivně zapojují do činnosti
RC. Dáváme jim příležitost
podílet se na chodu rodinného
centra a tím také vytvářet
bohatší program pro naše
spoluobčany. Kaštánek má
dveře otevřené pro všechny
generace.

PONDĚLÍ 8.30 - 11.30 Klubíčko - miniškolka pro děti od 2,5 do 5 let.
20.00 - 21.30 Modlitby maminek.
ÚTERÝ
8.30 - 11.30 Klubíčko - miniškolka pro děti od 2,5 do 5let.
15.00 - 16.15 Výtvarný kroužek pro děti školního věku.
16.30 - 17.45 Výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let.
STŘEDA 9.00 - 10.00 Volná herna pro děti od 1roku.
10.00 - 10.40 Cvičení a tvoření pro rodiče s dětmi od 1 roku.
10.40 - 11.30 Volná herna od 1 roku.
15.00 - 15.30 Angličtina pro předškolní děti od 4 do 6 let.
18.15 - 19.15 Angličtina pro dospělé.
ČTVRTEK 9.00 - 10.00 Volná herna pro děti od 1 roku do 3 let.
10.00 - 10.40 Cvičení a tvoření pro rodiče s dětmi do 3 let.
10.40 - 11.30 Volná herna pro děti od 1 roku do 3 let.
15.00 - 16.00 Výtvarný kroužek pro děti od 5 do 6 let.
16.00 - 17.00 Výtvarný kroužek pro děti od 3 do 4 let.
17.00 - 18.00 Cvičení s fyzioterapeutem nejen pro dospělé.
PÁTEK
10.00 - 11.00 Cvičení a masáže miminek od 2 měs. do 1 roku. *
11.00 - 12.00 Volná herna, cvičení pro děti od 1roku do 2 let. *
10.00 - 11.00 Cvičení s kočárky - druhý a čtvrtý pátek v měsíci.
* Cvičení miminek a batolátek každý první a třetí pátek.
Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.
Lipové náměstí 17/4, Křelov, 783 36
www.krelovskykastanek.cz
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Jarní příroda okolo nás
Uplynulá zima snad ani zimou nebyla.
Připomínala pozdní podzim. Moc nemrzlo,
nesněžilo, málo pršelo. Do půdy se dostalo
velmi málo vláhy. Děti si příliš neužily
zimních radovánek. Tento ráz počasí
však velmi vyhovoval ptactvu a zvířatům
v přírodě i lovné zvěři. Nestrádala tolik,
netrpěla zimou, snadno se dostávala k zemi,
kde nacházela potravu. Přesto se myslivci
o zvěř starali. Do zásypů byly navezeny plevy,
odpadní obilí, pšenice. Krmivo využívali
nejen bažanti a koroptve, ale i zpěvné
ptactvo. Do krmelců bylo zakládáno seno,
oves, krmná řepa a cukrovka. Pochutnali si
na ní zajíci a srnčí zvěř.
V křelovské honitbě je přes zimu
soustředěno asi kolem 150 zajíců, 120
bažantů, 50 až 80 koroptví, ale také přibližně
80 kusů srnčí zvěře. Koncem února se
začaly objevovat první příznaky blížícího se
předčasného jara. Přes vesnici táhly od jihu
na sever divoké husy. Ozývaly se typickým
kejháním, sestaveny v hejně do podoby
číslice jedna. V poli se ukázali první malí
zajíčci. Velmi brzy rozkvetly kočičky. Na
jejich květech to hučelo jako v úle. To pilné
včely sbíraly nektar a zakládaly nový rod.
Vyjde-li nevnímavý člověk na procházku
za vesnici, zjeví se mu celkem jednotvárná
zemědělská krajina, protkaná sem tam
nějakou zelení, remízkem a podobně. Při
bližším pozorování však vidí, že zde probíhá
čilý život. Třepotavým letem a pískotem dává
o sobě vědět skřivan polní. Ozývají se čejky
a racci. Na obloze plachtí a píská několik
kání lesních. Právě probíhá jejich snubní let.
Můžeme spatřit poštolku, jak se třepotá ve
vzduchu na jednom místě a číhá na kořist.
Káně a poštolka patří k predátorům hraboše
polního a pomáhají tak zemědělcům
likvidovat tohoto přemnoženého škůdce.
Můžeme pozorovat pobíhající skupinku

Jarní prořez lip
v Břuchotíně
Čas od času je třeba provést
důkladné prořezání lip, které lemují
pomník v Břuchotíně. Tato situace
nastala nyní. Pomník byl postaven
na památku padlých spoluobčanů
v obou světových válkách. Lípy tvoří
důstojnou kulisu tomuto pietnímu
místu. Před několika dny byl dokončen
radikální ořez, aby pomník vystoupil
z jejich stínu.

zajíců, kteří jako by ztratili plachost, přiblíží
se do naší blízkosti a navzájem se honí mezi
sebou. To právě probíhá honcování (páření)
zajíců.
Z okraje remízku se ozve hlas bažantího
kohouta, což je známkou bažantího toku.
Kohout u sebe soustředí svůj harém slepic
a odbíjí soky. Bažanti žijí v polygamii.
Rozpadají se koroptví hejnka. I zde slyšíme
intenzívní čiřikání, kohoutci bojují o slepičky.
Koroptev polní žije v monogamii (párech),
oba rodiče se společně starají o potomstvo,
a pokud se stane, že slepička uhyne, kohoutek
odchová kuřátka sám. Koroptví stále ubývá,
jsou velmi užitečné sběrem škůdců a semen
plevelů. Patří k chráněným živočichům
Horečnou činnost můžeme pozorovat
i u zpěvného ptactva. V korunách stromů,
keřů, dutinách i na zemi si začínají stavět
hnízda. Všechno živé v přírodě se chystá
založit nový rod.
Koncem jara, zejména v květnu, se již
objevuje nové pokolení. Ptáci vyvádějí svá
mláďata. Rodí se srnčata, další pokolení
zajíčků, vyklubou se malí bažantíci,
koroptvičky, káčata divokých kachen. Zde
se někdy stane, že malého zajíčka nebo

srnče objeví děti. Domnívají se, že je to
opuštěné mládě. Hladí ho a chtějí ho odnést
domů. Tato činnost je však pro mládě
smrtelně nebezpečná. Malého zajíčka
nelze doma odchovat a uhyne. Zaječice má
totiž specifické složení mléka, které nelze
nahradit. Srnče načichlé lidským pachem
matka opustí a mládě uhyne. Je proto třeba
děti upozornit, že tato zvířátka nejsou
opuštěná, jen byla špatně ukryta.
Nebezpečím pro mláďata jsou i predátoři
(lišky, kuny, straky), ale i oni mají v přírodě
své místo, a pokud nejsou přemnoženi,
je všechno v pořádku. Do přírody však
nepatří toulavé kočky a psi. Kočka je lovec,
který sice chytá myši, ale také malé zajíčky,
bažantíky a koroptvičky. Na stromě vyplení
malé ptáčky v hnízdě. Podobně toulavý pes.
Zákon zakazuje volný pohyb těchto tuláků
v honitbě.
Hezkých chvil v přírodě, zvláště když
všechno kvete, voní a svítí slunce, je třeba
si užít. Chovejme se však s porozuměním
pro dění v přírodě. Dodržujme pravidla,
abychom přírodu chránili. Ona nám to vždy
vrátí.
Jan Nastoupil, předseda MS Křelov

Základní škola a Mateřská škola Křelov – Břuchotín
Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ
Zápis do 1. ročníku se konal ve dnech
15. a 16. ledna 2014. Zapsáno bylo 11 dětí,
u tří dětí podali rodiče žádost o odklad
povinné školní docházky.
Předpokládané počty žáků pro školní rok
2014/2015:
1. ročník – 11 žáků
2. ročník – 8 žáků
3. ročník – 9 žáků
4. ročník – 6 žáků
5. ročník – 8 žáci celkem – 42 žáků

Výsledky zápisu MŠ
Zápis do MŠ se konal 11. února 2014.
Po zkušenostech z předchozích let jsme
opět očekávali větší poptávku než nabídku,
proto jsme stanovili poměrně přísná kriteria
pro přijetí: trvalé bydliště v Křelově –
Břuchotíně, věk dítěte, zaměstnanost rodičů
a datum nástupu dítěte do MŠ. Katastrofické
scénáře se ale nenaplnily. Ze školky odchází
do školy 19 dětí, ale podáno bylo „pouze“ 17
přihlášek. Všechny děti byly přijaty.
Mgr. Kateřina Šimšová, ředitelka školy

Cyklotrasa
V rámci vybudování komunikace
k ČOV bude dokončena také
cyklotrasa vedoucí od Moravských
železáren přes fort XX ke Křemelné
ulici. Na cyklotrase budou osazeny
potřebné značky, opraví se také
můstek, který byl poškozen při
stavbě kanalizace. Celková délka
cyklotrasy je 800 metrů. Bude
sloužit i jako obslužná komunikace
k ČOV.
-red-
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Sběrová sobota 7. června 2014
– nebezpečný a objemný odpad –

Časový harmonogram svozu:

		

Břuchotín: 8.00 - 8.30 hodin
Křelov:
8.45 - 10.00 hodin

Nebezpečné odpady: kosmetické přípravky, staré léky, absorpční činidla, ojeté pneumatiky, vyjeté oleje, mazací tuky,
staré barvy, ředidla, chemické látky s prošlou lhůtou, pesticidy, herbicidy, postřiky atd.,
vysloužilá elektrozařízení – zpětný odběr: ledničky (kompletní, jinak nemůže být odebráno zdarma!), elektrotechnický
odpad, zářivky, výbojky (nikoliv žárovky), baterie, monočlánky, olověné akumulátory, ostatní odpady: jedlé oleje,
objemný odpad (např. matrace, koberce, linolea, nábytek, kufry, kočárky),
stavební odpad (cihly, omítky, beton) může být odebrán jen v omezeném množství do 100 kg, krytina obsahující azbest
(eternit) může být odebrána jen v neprodyšně zabaleném obalu.					
-red-

Spolek přátel vody Křelov
Spolek byl založen roku 2004 především
na obnovu a údržbu křelovských rybníků.
Předchozí nájemce se o tyto rybníky
nestaral a zanedbával je. Usilujeme
o čistotu vody, ekologickou údržbu
vodních ploch a údržbu okolí. Podílíme
se na popularizaci rybářského spolku
zejména tím, že organizujeme různé
sportovní akce a soutěže v lovu ryb.
Na rybníku Sekerník jsme již provedli
několik oprav - například výměnu oplocení
po celém pozemku okolo rybníku, opravu
klubovny a přístřešku klubovny. Každý rok

vysazujeme několik desítek stromů a keřů,
vyvážíme z rybníku část naplaveného
bahna, zpevňujeme břehy kamenem
a zajišťujeme běžnou údržbu.

Každoročně provádíme výlov rybníků
s možností odkupu vylovených ryb.
Těchto akcí se může účastnit široká
veřejnost, zajišťujeme i občerstvení.

Spolupracujeme i s ostatními spolky,
umožňujeme pronájem našeho areálu ke
konání různých kulturních a sportovních
akcí. S touto činností nám pomáhají
různé organizace a dobrovolníci, kterým
bych chtěl touto cestou moc poděkovat
za jejich práci. Obec Křelov nám také
vychází vstříc a snaží se nás v naší
činnosti podporovat.

Letošní rok plánujeme několik
akcí, v nejbližší době to budou
rybářské závody na rybníku v Křelově
v sobotu 10. května 2014. O dalších
akcích a soutěžích budeme průběžně
informovat.
Josef Vacek, jednatel spolku

V Klubu seniorů se stále něco děje
Rok 2013 rychle uběhl a už máme
před sebou nový rok 2014. Tento rok
pro klub důchodců Křelov – Břuchotín
začal zvesela, a to oslavou 70 roků členky
Magdy Musilové.
V klubu je 40 členů, z toho 7 mužů
a 33 žen. Věkový průměr je 72,5 roků.
Rádi bychom přivítali mezi sebou nové
členy, ať se s námi pobaví a zpříjemní čas
v důchodu. Každý měsíc máme setkání
buď ve vinárně, nebo v pekle sokolovny.
Zde projednáváme vše důležité ohledně
klubu důchodců a akcí, které se budou
v dalším měsíci konat.
V tomto roce jsme již stihli několik
plesů pro důchodce, 1. 2. v Příkazích,
22. 2. v Horce nad Moravou, 8. 3. MDŽ ve
Skrbeni a 22. 3. naším klubem pořádanou

Josefovskou zábavu, kde jsme měli velkou
účast, což nás velmi potěšilo.
Každý měsíc také jezdíme do kina
Metropol, kde jsou promítaný filmy za
důchodcovskou cenu.
Náš klub pomáhá i při nejrůznějších
akcích,
např.
pečením
vdolečků,
zapojujeme se na zabíjačkových hodech
nebo na obecních hodech, které jsou
pořádány obcí Křelov – Břuchotín.
Další z velmi oblíbených aktivit našeho
klubu je ježdění na zájezdy. 9. dubna
jsme měli pěkný výlet do Mohelnice na
výstavu hodin a Šumperka na výstavu
rapotínského skla. To však není jediný
výlet, na který pojedeme. Každý rok
jezdíme na zájezdy pořádané primátorem
města Olomouce nebo cestovkou Bavi.

Minulý rok jsme byli např. na výletě
do Jeseníků – Priessnitzových lázní,
v Teplicích nad Bečvou a v Hranicích na
Moravě.
Naše členky a členové klubu jsou také
dobří ve sportu. Účastníme se senior
olympiád pořádaných ostatními obcemi.
Minulý rok jsme na olympiádě v Cholině
získali 3 bronzové a ve Skrbeni 3 bronzové
a jednu zlatou medaili.
Kdo rád jezdí na kole, pořádáme
menší objížďky okolí.
Je toho mnohem a mnohem více.
Proto přijďte mezi nás!
Anna Vodičková, vedoucí
Klubu důchodců Křelov - Břuchotín
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Hasiči neustále v pohotovosti
Začátek nového roku je období, kdy
dobrovolní hasiči hodnotí svou práci v roce
2013. O pořádání kulturních akcí nebo akcí
pro děti jsou občané průběžně informováni,
a tak bychom chtěli připomenout oblast,
která je hlavní náplní hasičů, a to činnost
zásahové jednotky našeho sboru.
Oproti předchozím letům, kdy jsme
v letních měsících měli několik výjezdů
k požárům, to dlouho vypadalo, že loňský
rok bude naprosto klidný. V posledních
měsících však třikrát hořelo. První požár
byl v pondělí 14. října. Hořel myslivecký
posed v katastru Křelova. Vzhledem
k tomu, že nehrozilo nebezpečí rozšíření
požáru ani vysokých materiálních škod,
provedli zásah pouze profesionální hasiči
z Olomouce a další jednotky, které jsou
poplachovým plánem určeny pro zásah
v Křelově, nebyly z úsporných důvodů
povolány. Další požár vzplál v sobotu
7. prosince v ranních hodinách, kdy hořela
dřevěná chatka na okraji Křelova. Protože
nebylo jisté, zda bude možné se v blízkosti
napojit na hydrant a zásobovat hasiče vodou
z vodovodního řadu, byla k zásahu vyslána
hned dvě vozidla profesionálních hasičů
Inzerce

z Olomouce, hasiči ze Senice na Hané
a místo místní jednotky pak hasiči z Horky
nad Moravou, kteří mají cisternu s velkou
zásobou vody. Požár byl rychle zlikvidován,
ale hasiči se museli na požářiště vrátit po
několika hodinách, neboť kvůli silnému
větru hrozilo nebezpečí opětovného
rozhoření. V neděli 22. prosince, v době
oběda, houkala siréna v Křelově opět.
Tentokrát se však jednalo o planý poplach.
A poslední požár byl v neděli 29. prosince,
kdy hořel plastový kontejner. Z úsporných
důvodů zásah u tohoto požáru provedla
pouze profesionální jednotka z Olomouce.
V roce 2013 naše jednotka přímo
u požáru tedy nezasahovala, ale nebylo
to proto, že by v Křelově nehořelo.
A tak musíme pokračovat v odborné
přípravě členů jednotek podle cvičebního
a bojového řádu, fyzické přípravě účastí
na soutěžích a praktické přípravě při
taktických a prověřovacích cvičeních.
V sobotu 26. dubna pořádáme od 9.30
hodin v Břuchotíně soutěž v požárním
sportu za účasti sborů z Chomoutova,
Černovíra a Topolan.
Jan Kalva

Malá kopaná
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Dobrá sezóna
stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu naší jednoty
ukončil v dubnu svou nejúspěšnější
sezónu své historie.
Družstvo „A“ obsadilo slušné
sedmé místo v nejvyšší regionální
třídě. Družstva „B“ a „D“ obsadila ve
druhé a čtvrté výkonnostní třídě 1.
místa a to jim zajistilo přímý postup
do tříd vyšších.
Postup se podařil i družstvu „C“,
které svedlo bitvu o postup z 2. místa
s TJ. Sokol Dub nad Moravou. Utkání
bylo velice vyrovnané a dramatické.
Našim hráčům se podařilo vybojovat
těsné vítězství 10:8. Velice úspěšnou
sezónu křelovských oddílů završila
naše mládež.
Na turnaji TOP 10, jež proběhl
28. 3. 2014 v Křelově, obsadili naši
hráči 1. místo v kategorii starších a 2.
místo v kategorii mladších žáků.
Radek Půr

Družstva TJ Sokol Křelov A a TJ Sokol Křelov B jsou dlouhodobě
zapojeni v soutěži okresní liga malé kopané Olomouc. V minulé
sezóně se obě družstva potkala ve stejné lize i tabulce. Na konci
loňského ročníku se TJ Sokol Křelov B umístil na 4. místě a TJ
Sokol Křelov A na 2. místě, což mu zajistilo postup do 3. ligy.
V probíhající sezóně se obě mužstva potýkají s dlouhodobými
zraněními mnoha hráčů. Po podzimní části je TJ Sokol Křelov
A na 11. místě (14 účastníků) a TJ Sokol Křelov B na 6. místě
(14 účastníků). V zimním období sehrála mužstva mezi sebou
řadu přátelských utkání. 				
Pavel Hájek
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Křelovský Sokol opět rozpjal svá křídla
Činnost v TJ Sokol se v loňském roce zmítala v mnoha
problémech, situace by se dala chvílemi označit za kritickou
a dokonce hrozilo, že by mohla TJ úplně skončit. Naštěstí se
podařilo problémy vyřešit. Vznikl 13členný výbor, který nastolil
společně s ostatními členy nový duch kamarádství, důvěry
a dobrých vztahů. Protože se řešily závažné záležitosti, výborové
schůze byly velmi dlouhé a únavné.
KRIZE
Problémy byly především rázu ekonomického. Nebyly peníze,
nebylo možné uhradit zálohy na energie, takže hrozilo odpojení
sokolovny od plynu, vody i elektřiny. Dramatický scénář se
podařilo odvrátit díky finanční výpomoci obce v podobě daru
ve výši 50 tisíc korun. Vysoce oceňujeme několikaletou podporu
obecního úřadu a velmi dobrou spolupráci s naší TJ. Jsme rádi,
že si obecní úřad uvědomuje důležitost činnost Sokola a potřebu
sokolovny pro sportovní a kulturní vyžití občanů.
ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Úspěchem loňského roku je tedy obnovení důvěry v Sokol
Křelov, zájmu o cvičení a určitý nárůst členské základny. Nebylo
to dáno pouze tím, že se k nám po několika letech vrátily krásné
aerobičky, ale zájem o cvičení roste ve všech složkách, především
u mládeže.
V současné době má naše TJ 156 členů, převážně aktivně
cvičících. Z toho je 46 mužů a 52 žen. V dorostu je pouze 8 hochů
a dokonce 0 dívek (!). V žácích je 24 hochů a 26 dívek. V jiném
členění v malé kopané je 11 členů, ve stolním tenise 36 členů, ve
volejbalu 9 členů, ve všestrannosti 71 členů, v aerobiku 23 členů
a ve florbale 6 členů. Kromě toho cvičí i několik dětí předškolního
věku. Je výborné, že sokolovna je vytížena od pondělí do neděle.
FINANCE
Aby mohlo probíhat v sokolovně cvičení a sportovní klání všech
složek, jsou zapotřebí kromě nadšení výboru, cvičitelů a cvičenců
tolik diskutované finance. V uplynulém roce jsme se z finanční
krize celkem úspěšně vymanili díky obci, Šibřinkám a hodové
zábavě. Navíc se nám podařilo sehnat peníze z evropských fondů
a z různých grantů. Ve spolupráci s regionální MAS se nám podařilo
sehnat peníze na výměnu oken a některých dveří v sokolovně.
Přišlo to téměř na 300 000 Kč. Dále se nám podařilo zajistit dva
granty od ministerstva školství a tělovýchovy, a to ve výši 10 590
Kč na energie a 15 000 Kč na vybavení tělocvičny cvičebními
pomůckami a nářadím. Vše s finanční spoluúčastí. Takže pokud
to shrneme, vybavili jsme sokolovnu věcmi téměř za 20 000 Kč,
z toho jsme od ministerstva dostali 15 000 Kč, spoluúčast Sokola
byla 5 000 Kč. Totéž v modrém bylo i u těch energií a oken. Dále
jsme získali 10 000 Kč od krajského úřadu, za tyto peníze provedli
zednické práce při úpravě nových oken a dveří. V jednání je ještě
jedna dotace, a to přes ČOS v Praze, která by nám mohla pokrýt
50 % (tedy asi 23 000Kč) ze spoluúčasti na výměnu oken a dveří.
PROVOZNÍ STAROSTI
Pokud jde o finanční krizi na začátku loňského roku a o daru
od obce, tak abychom mohli i nadále provozovat sokolovnu,
museli jsme si vloni ještě později půjčit 30 000 Kč od Župy
olomoucké. Ty jsme potom vrátili z výnosů za pořádání hodové
zábavy.
Poněvadž neštěstí nechodí po horách, ale také po nás, tak aby
toho nebylo dost, porouchal se nám plynový kotel a musel se
koupit nový, přibližně za 35 000 Kč. Zde nám naštěstí vypomohla
župa nevratným darem ze svých rezerv.

OPRAVY A REKONSTRUKCE
Podařilo se vymalovat chodby u vchodu a u šaten, upravit
větrák a otvor ve stropě (to vše kvůli úniku tepla), upravit
a zmodernizovat ozvučení sálu. Provedli jsme inventarizaci
našeho majetku, povinné bezpečnostní revize a mnoho dalších
věcí nutných k provozu sokolovny.
Tohle vše vyžaduje značné úsilí všech členů výboru. Málokdo
si dovede představit, co papírování je zapotřebí na zajišťování
dotací, grantů apod. Naštěstí je ve výboru mnoho schopných
kolegů, kteří se v těchto věcech dobře orientují, a vše jsme
společným úsilím zvládli.
Nechci ve výboru někoho vyzdvihovat, protože vím, že každý
člen pracoval naplno, a to podle svých možností a schopností.
Opravdu jsme ve výboru výborná parta, která zvládla Šibřinky,
hody, složité vyřizování dotací i běžnou celoroční agendu. Chtěl
bych jim všem poděkovat za úsilí, které během roku vyvinuli,
a věřím, že nám všem elán vydrží i nadále.
Celkově bych hodnotil uplynulý rok jako velmi dobrý
a vydařený a přál bych si, aby deviza velmi dobré party nejen ve
výboru, ale v celé jednotě se nadále nejen udržela, ale i rozvíjela!
Ing. František Novotný, starosta TJ Sokol

Cyklovýlet na Loveckou chatu
Poslední březnový den uspořádala tělocvičná jednota Křelov
cyklovýlet na Loveckou chatu. Trasa měla přibližně 15 km,
přičemž se jezdilo jen po cyklostezkách či polních cestách, kvůli
bezpečnosti. Této akce se účastnilo okolo 25 dětí a 30 dospělých
cyklistů. Na Lovecké chatě dostaly děti rozchod, aby si mohly
prohlédnout okolí, projít si tam lanové centrum, pohladit koně,
popřípadě se občerstvit.
Poté do zábavy zasáhli cvičitelé a uspořádali soutěže v
přetahování lanem, v přeskakování přes lano, ale i obyčejné
přeběhy pod ním. Po této zábavě proběhlo hromadné focení a
pak odjezd zpět do Křelova. Cesta dopadla celkově moc dobře, za
což můžeme poděkovat cvičiteli Pavlu Hájkovi, který sestavil tuto
trasu a po celou dobu cyklisty vedl.
Za všechny cvičitele bych ráda poděkovala všem dospělým za
jejich pomoc a hlavně další dozor nad dětmi. Myslím se, že tento
výlet sklidil velký úspěch, jak mezi dětmi, tak mezi dospělými.
Tímto bych Vás chtěla pozvat na další akci pořádanou Sokolem.
Jedná se o obnovení akce Pálení čarodějnic, které proběhne 30. 4.
od 16:30 hodin. Další akci Nazdar!
Kateřina Špundová

