Vážení spoluobčané, sokolové, myslivci, hasiči, rybáři, včelaři, členové spolku Kerberos a dalších spolků v
naší obci!
Zapojme do akce Ukliďme Česko , které se zúčastnilo už více než 1200 obcí v České republice, i KřelovBřuchotín. Pojďme si i my udělat jarní úklidový den v naší obci a blízkém okolí a pojďme zbavit přírodu
odpadků. Akci vyhlašujeme na sobotu 10. dubna od 9 do 12 hodin.
Stačí si projít okolí našich domů, náměstí, trávník za kostelem, autobusové zastávky, okolo sokolovny,
nejbližší stezky z Křelova do polí, cyklostezku, příkopy okolo cest. Jistotou je násep za mostem směrem
na Fort, lesík u Fortu, ale také násep břuchotínského mostu. V případě, že najdete místo, kde je více
odpadků, než zvládnete odklidit sami, zavolejte prosím J. Kořínkovi na tel 606 628264.
Pevné pytle si v případě potřeby můžete vyzvednout mezi 9. a 10. hodinou v Křelově u vchodu do
Sokolovny nebo v Břuchotíně u kaple Nejsvětější trojice v době od 9 do 10 hodin. Na stejná místa si
mohou účastnící se děti přijít mezi 11. a 12. hodinou pro malou odměnu za pomoc při úklidu.
Přikládáme mapy s vyznačenými místy, kde můžete pytle s odpadem zanechat. Budeme je průběžně
svážet, poslední svoz bude ve 14 hodin. Velké ocenění patří všem aktivním lidem z obce, kteří již úklid
zahájili a například vysbírali většinu odpadků v příkopě mezi Křelovem a Horkou a hlavně myslivcům,
kteří uklízí okolí naší obce celoročně.
Předem děkujeme všem účastníkům. Potěší nás, když z úklidové akce pořídíte fotografie, které můžete
přidat na facebookovou stránku obce Křelov-Břuchotín, nebo poslat na e-mailovou adresu
sokolkrelov.starosta@seznam.cz.
Upozornění:
Akce se koná za podpory obce a obecních spolků, nicméně se nejedná o organizovanou skupinovou akci.
Při svém pobytu v přírodě dbejte protiepidemických opatření (aktuálně například Usnesení vlády
134/2021 Sb., o přijetí krizového opatření). Na jednom místě se mohou zdržovat pouze členové jedné
domácnosti, jinak nejvýše 2 osoby. Cizí osoby musí udržovat dvoumetrové rozestupy.

