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Milí spoluobčané,
s blížícími se velikonočními svátky bych Vám
ráda popřála především zdraví.
Toto období je mimořádné jak z pohledu církevního, tak z pohledu tradic s tím spojených jako je
klapání či hrkání v předvelikonočním čase a samozřejmě mrskání všech žen a děvčat.
Především pro věřící jsou to mimořádné svátky,
ale setkání v kostele letos nebude možné. Oslavíme tento svátek v soukromí s dodržováním
všech nařízení a zásad ochrany před případnou
nákazou virem Covid 19. Radost z přicházejícího jara nám všem kazí toto nebezpečí a obec reagovala rychlým zajištěním bavlněných roušek
pro naše spoluobčany. Na zasedání Krizového
štábu obce jsme se rozhodli rychle všem našim
občanům dodat ochrannou rouškou. Naše obec
má přes 1 700 obyvatel. Z důvodu nedostatku roušek na trhu a nejistému termínu jejich
dodání jsme požádali o pomoc se šitím i ženy
z naší obce, které pod vedením Jany Kratinové vše zvládly. Za tuto pomoc jim patří veliký
dík. Výrazně to přispělo k rychlejšímu výdeji
roušek, kdy profesionální firmy nebyly schopné
požadované množství v co nejkratším čase dodat. Mysleli jsme i na naše děti, pro které jsme
nechali vyrobit roušky s dětským motivem, aby
nemusely nosit roušky černé. Látku jsme zajistili z domácích zásob – obchody byly zavřené.
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Na zajišťování a distribuci roušek se podíleli
oba místostarostové, starosta hasičů Jan Kalva,
jejich velitel Lukáš Cimprich a všechny pracovnice Obecního úřadu. Také jim patří můj dík.
Profesionálně ušité roušky, které mají kapsu pro
vložení dalšího filtračního materiálu, dostali od
obce i naši břuchotínští hasiči. V rámci své běžné činnosti mohou být vystaveni většímu nebezpečí koronavirové nákazy. V dalších dnech jsme
navíc doručili našim seniorům nad 70 let roušku zdarma do poštovní schránky. Osamělým seniorům byly na požádání vydány další roušky.
S ohledem na zdraví našich obyvatel obec uzavřela i naši mateřskou školu. Rodiče mají obecně
nelehký úkol v daných možnostech děti zabavit
a udržet doma. Zvládnout s nimi různé aktivity
a také doučování. Vnímáme to, ale jiné řešení
není. I zde nabízí pomoc Restaurace Citadela.
Z běžného dění na obci jen zmíním, že připravujeme výběrové řízení pro dostavbu víceúčelového sportoviště u rybníka v Křelově a na
rekonstrukci ulice Zahradní s výhledem stavby
v letních měsících. Věřím, že nám to okolnosti
dovolí. Všichni se dohadujeme, kdy asi tato krizová doba skončí, ale odpověď nikdo nezná.
Na závěr Vás všechny prosím o dodržovaní
všech nařízení a nošení roušek, kdy se chráníme
navzájem.
Zvládneme to!
Marie Škavronková, starostka obce

Od 21. 3. 2020 je v platnosti obecně závazná vyhláška č. 1/2020 obce Křelov-Břuchotín, kterou
se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
V zastavěném území obce, vymezeném platným územním plánem obce, musí být pes na veřejném prostranství veden na vodítku. Při míjení jiných osob a jimi vedených psů nebo jiných zvířat
musí být pes veden u nohy fyzické osoby tak, aby se s nimi nemohl dostat do kontaktu. Obecně
závaznou vyhláškou nejsou stanoveny místa pro volný pohyb psů.
Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání je povinností chovatele, jako fyzické osoby, učinit
opatření proti úniku zvířat, pokud takto neučiní dopouští se přestupku. Dle zákona o silničním
provozu je vlastník nebo držitel domácích zvířat povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci. Dle zákona o myslivosti je zakázáno vlastníkům domácích zvířat nechat je
volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.
Úplné znění obecně závazné vyhlášky najdete na webových stránkách obce.
Obec Křelov–Břuchotín
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Poděkování
Děkujeme všem zúčastněným za pomoc
při organizaci letošního Obecního plesu.
Tradičně bohatá tombola přispěla k dobré
zábavě a za věnované ceny všem sponzorům moc děkujeme.
Obec Křelov-Břuchotín

PŘI Pokousání psem
	Ránu důkladně vydezinfikujte nebo alespoň
vymyjte mýdlovou vodou a sterilně přikrýjte,
do 6 hodin vyhledejte lékařské ošetření, zjistěte, zda je pes očkován.
	Pokud je znám majitel psa, zjistěte jeho totožnost. Nechce-li vám majitel psa sdělit totožnost, okamžitě volejte Policii ČR, zajistěte
svědky události – požádejte je, aby vyčkali
příjezdu hlídky.
	
Povinností majitele psa je dle zákona
č. 166/1999 Sb. o veterinární péči nechat psa
bezprostředně vyšetřit veterinárním lékařem
(nesplnění této povinnosti se majitel psa dopouští přestupku).

Květná neděle
Připomíná příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma. V tento den se světí kočičky a kostely se zdobí jarními větvemi
jako upomínka na zelené ratolesti, jimiž byl Ježíš vítán.
zpravodaj obce
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O nasi skolicce
Ve školním roce 2019/20 jsme nabrali
nový dech a díky tomu došlo ve škole k několika změnám.
Především jsme chtěli program pro děti
obohatit o společné zážitky s rodiči,
což se nám podařilo akcemi jako bylo
Bramborování v Sokolovně, společné
zdobení perníčků, kterými voněla celá
škola, protože si je děti v rámci výtvarné a pracovní výchovy napekly. Netradičně proběhla i Vánoční besídka, poprvé se konala v Sokolovně. Pokračovat
chceme ještě při Vítání jara na zahradě
MŠ a pasováním předškoláčků spolu
s loučením se s našimi páťáky.
Novinkou je i způsob informování rodičů o dění ve škole. Zavedli jsme školní zpravodaj, staráme se sami o naše
webové stránky a ve vchodu školy aktualizujeme nástěnku s akcemi, které
nás čekají. Také chystáme Den otevřených dveří.
Výchovně-vzdělávací akce prošly také
inovací. Nově jsme absolvovali exkurzi do Vídně, která se setkala s velkým
ohlasem. Pokud se nám to podaří, chtěli
bychom příští rok jet znovu, s jiným programem. S dětmi jsme začali navštěvovat
Moravské divadlo. V rámci výuky angličtiny pojedou děti zhlédnout program

Lazy goat do kina Metropol. Bohužel
jsme se letos nevešli do harmonogramu
rodilého mluvčího Navota Laufra, finančně podporovaného v rámci projektu
MAP, ale už máme domluvený termín
v září. V dubnu se podíváme do Kovozoo. V červnu se děti seznámí atraktivní
metodou s ekosystémem, s historií okolí
Olomouce při plavbě po Moravě v rámci výukového programu podporovaného
Pevností poznání společnosti Plavby Olomouc. Další exkurze bude v České televizi a při vícedenním pobytu ve Velkých
Losinách jich děti absolvují hned několik.
Mimo to nadále navštěvujeme výukové programy v knihovně, VMO, DDM.
Opět proběhne Večer s Andersenem,
kterému bude předcházet projektový den zaměřený na Velikonoce. Děti
pravidelně jezdí na dopravní hřiště.
V březnu začnou navštěvovat školu
předškoláčci, aby se u zápisu do první
třídy cítili dobře.
Družina pro děti připravuje kromě každodenního zajímavého programu také
každý měsíc akci, vztahující se k nějakému období nebo školní události.
Do konce školního roku nás čeká ještě
nejen mnoho práce, ale i spousta příjemných zážitků.
Pedagogický kolektiv ZŠ

Bramborování v Sokolovně.

Výukový program ve VMO.

VYUZIVEJME ZDARMA KOMPOSTARNU
Pár slov o životním prostředí v obci
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych krátce shrnul dění obce z pohledu životního prostředí.
Stále se mezi občany objevuje nešvar s ukládáním odpadů. Nejde jen o odpady komunální, ale i odpady biologického původu. Chtěl
bych upozornit, že občané naší obce mají
k dispozici zdarma vstup do kompostárny,
kde takový odpad můžou uložit. Nevyhazujte
proto tyto věci na polní cesty nebo na pole.
Nikomu z nás se nelíbí ořezané větve, vyhrabané listí nebo posekaná tráva, kterou někteří
lidé vysypou kamkoliv. Nekazme si pohled na
naši obec.

Další důležitou věcí je ozelenění obce. Pracuje
se na několika návrzích výsadby stromů a jiné
zeleně v našem katastru. Právě probíhá revitalizace odvodňovacího příkopu na okraji naší
obce směrem z Křelova od brány družstva ke
Skrbeni. Jednali jsme s vlastníky pozemků, kterým rostly na pozemku stromy v havarijním
stavu. Proto jsme tyto nemocné dřeviny začali
následně po vzájemné dohodě kácet. Dále máme
v plánu vyčistit a zarovnat příkop do původního koryta. Jakmile proběhnou tyto přípravné
práce, vysadíme na příkopu stromy a keře nové.
Záměrem obce je tuto část ozelenit tak, aby zde
naši občané našli příjemné prostředí ke svým
procházkám a relaxaci.

Rád bych vás požádal, pokud máte nějaký nápad s výsadbou zeleně, nebo jiné připomínky
z pohledu životního prostředí, abyste se na nás
obrátili.
Závěrem chci poděkovat všem, „ukázněným“
spoluobčanům za dodržování pravidel ochrany
životního prostředí. Věřím, že i těch pár ostatních najde cestu ke kompostárně nebo k nádobám tříděného odpadu, a nebudou hyzdit
odpadky ráz naší obce. Také bych chtěl poděkovat spoluobčanům, kteří vzorně udržují svoje
předzahrádky, případně se starají o zahrádky
na obecních pozemcích.
Za výbor životního prostředí
Jan Nastoupil ml.

modré pondělí
V tento den se kostely zdobily modrou látkou s tím, že by nikdo neměl pracovat. Dětem a studentům v tento den
začínaly prázdniny.
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Pozvani velikonocni

Příběh Vánoc je nejen dějově srozumitelnější, ale také lépe uchopitelný a zpracovatelný. Vánoce jsou příběhem radosti
ze zrození. Radosti, kterou většina z nás
prožila a prožívá. Radosti, která našemu
životu dává smysl a naplnění. Příběhem
Velikonoc je utrpení, bolest, potupná smrt
a na konci vzkříšení. Ale i přes oslavu
vzkříšení stále cítíme osten opuštění, odmítnutí a nepochopení. Pravděpodobně
nikdo z nás si něco obdobného nepotřebuje
osobně vyzkoušet a prožít. A přesto, nebo
právě proto, byl příběh Velikonoc mimořádně oblíbený už našimi předky. Pašijové hry (pojednávající o utrpení a umučení
Ježíše Krista) jsou datovány již do období
13. století. V 16.–17. století v důsledku válek zájem o tento druh umění pohasíná, ale
např. od roku 1816 v Hořicích na Šumavě
byly Pašijové hry obnoveny, a konají se do
dnešních dnů. Příběh o umučení a smrti
Ježíše Krista je velmi vděčným námětem
pro filmové ztvárnění a uspokojí takřka
všechny typy diváků. Pro méně náročného
diváka, který má zálibu v akčních scénách,
bude zajímavé americké drama z roku 2004
v režii Mela Gibsona pod názvem „Umučení Krista.“ Oproti tomu koprodukční
drama USA, Německo, Itálie, Česko pod
režijní taktovkou Rogera Younga a Serge
Moatiho z roku 1999 nabízí střízlivý a laskavý vhled jak do prostředí, tak psychologie jednotlivých postav. Navíc je protkáno
snahou o co největší přiblížení s textem Bible. A snad největší a nejznámější je slavný
muzikál Jesus Christ Superstar , jehož autory jsou Tim Rice a Andrew Lloyd Webber.
Přes nespočet provedení právě hned první
stojí za poslech už jen proto, že roli Ježíše
Krista nazpíval Ian Gillan, excelentní zpěvák legendárních Deep Purple. Pro milovníky hudby jsou k mání hudební klenoty
od baroka po současnost. Za poslech stojí
Matoušovy pašije od Johanna Sebastiana
Bacha, Oratorium „Mesiáš“ Georga Friedricha Händela, jehož druhá část je věnována utrpení Ježíše Krista a končí známým
sborem Aleluja. Opera Bohuslava Martinů

Řecké pašije zase pokládá otázku, nakolik jsme schopni jednat v souladu s Božím
řádem v krizových situacích. V 70. letech
minulého století se tématu úspěšně zhostili
naši The Plastic People of the Universe pod
prostým názvem díla „Pašije.“ Ani současné hudebníky nezanechává téma klidnými a ve svých textech je reflektuje např.
švédská power-metalová formace Golden
ressurection, která asi nebude v našich končinách, na rozdíl třeba od Japonska, příliš
známá – ovšem do chvíle, než vyslovíme
jméno muzikanta Tommy Johanssona, který je zároveň stálým členem u nás mimořádně oblíbených švédských Sabaton.

Ilustrační foto

Velikonoční svátky mají poněkud
nezaslouženě v povědomí lidí menší
popularitu než svátky vánoční, které
jsou dlouhodobě statisticky vyhodnocovány jako nejoblíbenější.

Nic však nenahradí osobní prožitek velikonočních obřadů přímo v kostele. Vigílie,
konající se na Bílou sobotu ve večerních
hodinách, trvá skoro tři hodiny. Vše začíná svěcením ohně venku před chrámem
a se zapálenou velikonoční svící se jde
průvodem do kostela. Bible sama je nepřekonaným literárním skvostem. A nikdy
a nikde jinde než v tento den neuslyšíte
slavný chvalozpěv exultet a sedmero čtení
ze Starého zákona každé přednesené jiným
lektorem, prokládané žalmy a to vše jen za
mihotavého odrazu světla svící, dvě čtení
z Nového zákona a burácející hlas zvonů
a varhan, které utichly na Zelený čtvrtek.
Texty plné obrazotvornosti, něžná prosba
litanií a monumentální zpěv Aleluja přenáší vnímavého posluchače do světa otevřeného srdce a mysli. Samozřejmě, pokud
navštívíte třeba chrám sv. Václava s profesionálním sborem a významnými hudebníky, bude Váš umělecký dojem jistě silnější,
ale intimní poetika venkovského kostelíka
zahalená milosrdným šerem a očekáváním
věcí příštích stojí za strávený čas. Přeji vám
za celou farnost Křelov požehnané svátky
Velikonoční.
Jaroslav Hut

KRIZOVÝ POŘÁDEK
V NAŠEM KOSTELE
Milí farníci, bratři a sestry,
vzhledem ke zhoršení situace šíření koronaviru
v našem regionu, v souladu s doporučeními
o. arcibiskupa, do odvolání ruším všechny bohoslužby v našem kostele bez ohledu na počet
účastníků. Intence, které jste měli zamluvené,
budu sloužit v týž den při neveřejné mši v naší
konventní kapli v Hejčíně. Nebudeme se shromažďovat ani ke svatému přijímání v kostele
v neděli odpoledne, žijme v těchto dnech z tzv.
duchovního svatého přijímání a uctívejme Pána,
který přebývá v našem kostele ve svátosti eucharistie, duchovním uctíváním a klaněním ze
svých domovů. Nebudu v těchto dnech zpřísněných opatření navštěvovat naše starší farníky
se svatým přijímáním z důvodu jejich ochrany
před případným nakažením.
Změny sledujte na stránkách: www.krelov.farnost.cz nebo na vývěsce!
V modlitbě za vás a s požehnáním vám i vašim
o. Norbert Žuška
rodinám.

Restaurace

Citadela

v pevnosti FORT XVII v Křelově

nabízí pomoc

v aktuální situaci
• s dodávkami jídel a potravin, vyzvednutí léků,
• dodávkami vody,
• hlídání dětí s odborným pedagogickým
dozorem pro zaměstnance Integrovaného záchranného systému (IZS),   
• pomoc s dodávkami jídel, potravin,
vody seniorům a občanům Olomouce
a okolních obcí.

tel. 739 504 55

Šedivé úterý
Šedivé úterý rovněž nemá z křesťanského hlediska žádný velký význam, je to však den, kdy by měly hospodyňky
začít uklízet a vymést z koutů všechny pavučiny.
zpravodaj obce
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Sokoli uspořádali
povedené Šibřinky
pro dospělé i děti

Rybnik
Problém s nedostatkem vody v břuchotínském rybníku pracovníci obce vyřešili opravou a úpravou šachty, která je součástí dešťové kanalizace. Dešťovou vodu, která
je jímána kanalizací z části Břuchotína úpravou šachty napojili přímo do rybníka.
Rybník se výrazně naplnil a případaný přebytek vody bude odtékat přepadem do kanalizace, která ústí do svodnice za obcí směrem na Skrbeň. Předtím tato voda byla
starostka obce
odváděna kanalizací přímo do svodnice.

Sokolské Šibřinky jsou tradičně posledním
plesem sezóny. Letos se uskutečnily ve
výjimečných dnech, a to poslední dva dny
v únoru 28.–29. 2. 2020.
Ples pro dospělé byl úžasný a chtěli bychom ještě jednou poděkovat všem pořadatelům, pomáhajícím a dárcům do tomboly. Bez nich bychom ples nepřipravili tak
dobře, jak si myslím, že se nakonec povedl.
Mně přísluší blíže psát k dětským Šibřinkám, které jako každý rok byly velkolepé.
Přišlo mnoho masek, které byly vyrobené,
půjčené – prostě dokonale zpracované do
nejmenšího detailu. Letos jsme se na ples
připravili a celou zábavu vedli pod maskou Hurvínka Jindra Dvořák a Máničky
Katka Špundová se Spejblem Radkem Purem v zádech. Byli jsme povedené trio. Jako
důležitou součást našeho týmu byly straší
žačky, mé milé pomocnice i v hodinách
sokola. Tímto jim chci poděkovat a ještě
jednou říci, že si jejich pomoci moc vážím!
Jmenovitě jsou to Kristýna a Julie Jelčovy,
Edisa Čatovičová a Denisa Dokoupilová.
Holky, moc děkuji.
Děti si během celého odpoledne užily několik her, zatancovaly si a hlavně se dobře
pobavily. Více takových akcí.
náčelnice Katka Špundová
a náčelník Jindra Dvořák

Na fotografii je vidět aktuální stav vody v rybníku.

Karneval v materske skole
Ve čtvrtek 20. února se v naší mateřské škole konal tradiční únorový karneval. Již od
začátku karnevalového týdne se ve všech
třídách pilně pracovalo, vyráběli jsme karnevalové ozdoby, nafukovali a pomalovávali balonky, takže ve čtvrtek byla již naše
školička celá veselá a barevně vyzdobená.
Všichni se na karneval moc těšili a také
řádně připravili. Ve čtvrtek po dopolední
svačince jsme se všichni převlékli do kostýmů, naposledy upravili masky a mohlo se
začít. Všichni jsme se sešli ve 3. třídě, kde
jsme karneval zahájili promenádou masek.
Sestava byla opravdu různorodá – nejvíce
bylo princezen a pirátů, nechyběly princezny Elsa a Anna z Ledového království,
Locika, piráti z Karibiku, kromě nich tady
byl úžasný tučňák, Harry Potter i s jizvou
na čele, želva Ninja, havajská tanečnice, au-

tomechanik, voják, dva Mimoni – maminky se při přípravě masek opravdu vyřádily.
Ani paní učitelky nezůstaly stranou, našli
jsme mezi nimi tři pastelky, princeznu, piráta a včelaře.
Po promenádě začal ten pravý karnevalový
rej. Všichni se zapojili do společného tance,
tančili jsme Kačeří tanec, Hlava, ramena,
princezny se ukázaly při písni Heidi Janků
„Když se načančám“, hoši zase předvedli
svou sílu při písni „Pod dubem, za dubem“
pánů Svěráka a Uhlíře.
Po takovém výkonu jsme se museli také
občerstvit a nabrat další síly. Maminky pro
mlsné jazýčky našich dětí připravily bohaté
sladké i slané pochoutky, nechybělo ovoce
a dobré pití.
Poté jsme se odebrali do svých tříd, kde
karnevalové veselí pokračovalo. V každé

třídě se soutěžilo a dále tančilo, nechyběly
hry – např. Na židličky, hra Na sochy (interně Štronzo), házení míčků do klobouku,
přenášení kuličky na lžíci a mnoho dalších.
Karneval se nám moc vydařil, už se těšíme na další akce, které nás na jaře čekají
– z těch nejdůležitějších to budou čarodějnický rej, besídka pro maminky a pasování
předškoláků.
Za MŠ zpracovala Filipová Milena, uč. 2. třídy

Uzavření MŠ
během hlavních prázdnin
Mateřská škola Křelov-Břuchotín
bude o hlavních prázdninách
uzavřena v době

od 8. 7. do 9. 8. 2019

Škaredá středa
Škaredá středa je symbolem Jidáše, který zradil Ježíše Krista. V tento den by se neměl nikdo škaredit, jinak mu
to prý zůstane.
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aktivity v Krelovskem KastankU
Rodinné centrum Křelovský Kaštánek v letošním školním roce pokračovalo ve svém programu pro předškolní děti a rodiče a připravilo pro
ně opět různé kroužky během týdne
i jednorázové akce.
V pondělí celé odpoledne probíhala
výuka hry na flétnu, v úterý cvičení zumby pro školní děti. Středa je střed týdne
a také nejnavštěvovanější den v Kaštánku. Středeční ráno od 8.30 byla otevřená
herna pro maminky s dětmi od 5 měsíců
do 4 let, které si mohly užívat nových
inovativních pomůcek i vybavení herny,
včetně vedení tvořivých a hudebních činností lektorkami/maminkami.
Na konci února si děti s maminkami
v herně užily karnevalu pro nejmenší.
Dopolední hernu střídají ve stejném prostoru maminky s dětmi do 8 měsíců na
masážích miminek. Provoněnou hernu
pak přenechají dětem předškolního věku,
které s lektorkami výtvarného kroužku
„Je nám dobře na světě“ ve dvou věkových skupinách tvoří, hrají si a užívají si
Kaštánku, který spousta dětí zná už od
svých prvních krůčků. V rámci kroužku
lektorky pro rodiče zajišťují vyzvednutí
a převedení dětí z MŠ do Kaštánku. To
bývá velká pomoc pro rodiče, kteří mají
odpoledne o děti dobře postaráno.
Ve čtvrtek nadále funguje keramická dílna
pro mladší školní děti. Dílna je umístěná
u obecního úřadu a je vybavena a pro-

vozována za podpory obce Křelov-Břuchotín. Paní lektorka, která také musela
nastoupit po mateřské dovolené zpět do
zaměstnání, nyní vede jednu skupinu
dětí. Na jaře jsme rozjednali další kurzy
pro rodiče a školní děti. Bohužel naše záměry nyní zastavila neplánovaná situace
nouzového stavu v ČR.
V letošním roce se k nám připojily nové
maminky, které postupně převzaly vedení středeční herny nebo pomáhají při
vedení výtvarného kroužku. Je to nejen
obrovská pomoc,
ale také radost pro
nás všechny, které
jsme musely díky
zaměstnání a odrostlým dětem aktivity v Kaštánku
omezit.
Rodiče, kteří dříve pomáhali s vedením pravidelných aktivit, nadále pomáhají při
jednorázových akcích pořádaných
ve
spolupráci
s ostatními spolky obce nebo se
zajištěním chodu
Kaštánku.

Ráda bych jim touto cestou poděkovala za jejich nasazení, energii a radost,
kterou prací v Kaštánku přinášejí dětem, celým rodinám i občanům Křelova
a Břuchotína.
Protože nyní nastala již zmíněná situace
nouzového stavu, která má zabránit šíření onemocnění, museli jsme stejně jako
ostatní organizace a společnosti také
činnost Kaštánku zastavit na neurčitou
dobu. Proto tentokrát neuvádíme plánované akce a budeme Vás informovat na
našich webových a FB stránkách o aktuální situaci.
Stále platí, že tým Křelovského Kaštánku
uvítá do svých řad nadšené rodiče a prarodiče pro vedení středeční herny i výtvarného tvoření, keramické dílny nebo
dalších aktivit pro děti a rodiče s dětmi.
V případě vašeho zájmu a chuti pracovat
s dětmi a ostatními rodiči nás, prosíme,
kontaktujte na mailu: kastanek@krelovskykastanek.cz nebo na telefonu 728 870
464. Těšíme se na vás!
Za všechny členy spolku vám přeji pevné
zdraví, klid, radost a těšíme se na setkání
v Kaštánku!

Renata Ratajská

ZELENÝ ČTVRTEK
Zelený čtvrtek je prvním významnějším dnem ve Svatém týdnu. Začíná totiž tzv. triduum a připomíná
se Ježíšova poslední večeře spolu s jeho zajetím. V tento den se začínalo řehtat řehtačkami, zatímco
kostelní zvony utichly.
zpravodaj obce
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Prichazi jaro, neruste, prosim, zver
Z činnosti mysliveckého spolku Křelov v roce 2019 a výzvA
Tak jako každý rok i letos jsme začátkem března hodnotili na výroční
schůzi činnost našeho spolku v uplynulém mysliveckém roce.

V letošním roce jsou jarní kmenové stavy
zvěře na dobré úrovni. Činí kolem 200 zajíců, 120 bažantů, 100 koroptví a 30 kusů srnčí zvěře. V chovu a lovu zajíců patří naše
honitba k nejlepším v okrese. V honitbě se
vyskytují i další druhy zvěře, např.divočáci, lišky, bobři, kachna divoká, holub hřivnáč, dravci, straky, sojky, ale také zavlečené
druhy jako psík mývalovitý, mýval severní
a ondatra pižmová.
Pestrost druhů sice umožňuje členům určité lovecké vyžití, ale především musí pečovat o udržení dobrých stavů srnčí zvěře,

rali jsme plevy a pozadek do zásypů, nakoupili cukrovku a sůl. Po skončení sklizně polních plodin rozhazujeme po polích
pro zajíce krmnou řepu. V zimě jsme zvěř
přikrmovali v 16 zásypech a 16 krmelcích.
Staráme se o několik políček pro zvěř.
Účastníme se také společenského a kulturního života v obci. Náš stánek při oslavě
Dne dětí je vždy středem pozornosti. Při
oslavě hodů jsme pro občany uvařili zvěřinový guláš.
Na vánoce pořádáme spolu s křelovským
Kaštánkem vycházku a krmení zvířátek.

Ilustrační foto

Myslivecký spolek Křelov hospodaří v honitbě Křelov, kterou má pronajatou od Honebního společenstva Křelov. Tuto honitbu
vytvářejí zemědělské, lesní i další neoplocené pozemky v okolí obce. Její rozloha je
1 165 ha a tvoří ji katastry obce Křelov-Břuchotín, ale honitba zasahuje i do katastrů
Horky, Hejčína, Řepčína, Neředína, Topolan, Vojnic a Skrbeně.

zajíců, bažantů a koroptví. Při hodnocení
uplynulého roku na výroční schůzi konstatoval myslivecký hospodář Pavel Korhon, že všechny plánované úkoly spolek
splnil a všichni členové také splnili svoje
pracovní povinnosti. Pro potřeby zvěře
jsme si vypěstovali 3 t krmné řepy, pročistili remízky, výsadili stromky a keře,
pomáhali jsme ZD Unčovice při likvidaci
přemnožených hrabošů, opravili jsme zásypy, krmelce, posedy a solníky. Opravili jsme také náš traktor a přívěsy. V létě,
v období sucha, jsme zvěři rozváželi vodu
do umělých napáječek v honitbě. Obsta-

Velký úspěch měl 17. ledna myslivecký
ples, který jsme uspořádali.
Odměnou za naši práci jsou podzimní
hony. Pořádáme obvykle hony tři. Ulovili jsme na nich 233 zajíců, 159 bažantích
kohoutů, z toho asi 50 z divokého chovu. Dále 18 divočáků, 4 kusy srnčí zvěře,
15 divokých kachen, 30 lišek. Lišky jsou
velmi přemnoženy. Na silnicích v naší
honitbě bylo auty sraženo 20 kusů srnčí
zvěře a 2 divoká prasata. Současný stav
zemědělského hospodaření neposkytuje
zvěři dobré podmínky pro život.
Proto jsme rádi, že zemědělské družstvo
Unčovice zařadilo do osevních postupů
výsev biopásů, které zlepšují podmínky
pro zvěř, ptáky i hmyz. Bohužel se stává,
že lidé asi nevědomky tyto biopásy poškozují. Jezdí zde na koních, prohánějí
psy, dokonce zde jezdí na motocyklech.
Porušují tak zákon o myslivosti, ale také
se může stát, že zemědělské družstvo na
poškozené biopásy nedostane dotace.
Chci upozornit, že pozemky družstva
jsou pronajaté soukromé pozemky –
a kdo z nás by si nechal škodit na svém
pozemku?
Začíná jaro a to je období, kdy do přírody přichází nový život. Rodí se mláďata
zajíců, srnčata, bažantíci, koroptvičky
ale i další ptáci a zvířátka vyvádějí své
mladé. V této souvislosti bych chtěl požádat všechny občany, aby dali pozor na
své kočky a pejsky. Kočka se v přírodě
chová jako lovec a je jí jedno, jestli uloví
hraboše, zajíčka nebo ptáčka. Nepouštějte je, prosím, do polí. Při venčení pejsků
je nenechávejte běhat po polích nebo
pronásledovat zvěř. Rušit zvěř v době
hnízdění a vyvádění mláďat není dobré.
Lidé pravděpodobně nevědí, co říká zákon o myslivosti: „Rušit zvěř jakýmkoliv
způsobem je zakázané!“ a dále: „Majitelům domácích zvířat je zakázáno nechat
je volně pobíhat v honitbě!“
Příroda v okolí naší obce je sice narušená, ale stále je krásná. Respektujme její
zákonitosti, na procházkách se jí můžeme kochat, pohybujme se pouze po
cestách, chovejme se tiše, neodhazujme
odpadky, nerušme zvěř. O to vás prosí myslivci. Přejeme všem hezký pobyt
v jarní přírodě.

Velký pátek
Na Velký pátek byl Ježíš Kristus ukřižován. Na Velký pátek se má držet půst a podle legendy se otevírají skryté
poklady.
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Se začátkem roku je spojeno bilancování, a to udělali i hasiči z Břuchotína,
když svolali valnou hromadu, na kterou se dostavili zástupci sousedních
sborů dobrovolných hasičů.

Ilustrační foto

Dále byli pozváni zástupci TJ Sokol Křelov,
Mysliveckého spolku Křelov, seniorů či
obce Křelov-Břuchotín. Na valné hromadě
mimo jiné ocenili skvělou spolupráci spolků v naší obci, za což hasiči velmi děkují,
a pevně věří, že bude pokračovat i nadále.
Zcela zásadní změnu přineslo slučování

okrsků, které platí v olomouckém okrese od letošního roku. SDH Břuchotín se
stal součástí okrsku D35 společně s hasiči
ze Skrbeně, Horky nad Moravou, Příkaz,
Nákla, Hynkova, Střeně, Mezic, Lhoty
a Chomoutova.
A jak je zvykem, na začátku roku byla otevřena plesová sezóna. Na plesech hasiči
pravidelně zajišťují požární hlídku a sou-

časně se připravují na
nadcházející společenské
akce, které pro vás připravují v průběhu tohoto
roku, případně se na nich
budou svou účastí podílet. S ohledem na aktuální situaci je těžké
s jistotou říci, jak to s jejich uspořádáním
bude, ale hasiči věří, že se situace uklidní
a nakonec se v létě všichni dobře pobavíme. Má jít o účast na dětském dnu v Křelově, dále hasiči uspořádají tradiční hody
v Břuchotíně, které se mají konat v sobotu
13. června. Bude následovat další ročník
hasičského víceboje u rybníka v Břuchotíně na počátku července a konečně hasičská
olympiáda na přelomu srpna a září. Závěrem nelze ani zapomenout na informace
týkající se výjezdů hasičů. Byť bylo během
února poměrně dosti větrné počasí, zasahovala jednotka pouze jednou. V neděli
23. února v pozdních večerních hodinách
hasiči pomáhali při odstranění stromu na
nájezdu na D35 směrem na Olomouc a při
návratu odklidili další zlomenou větev
mezi Křelovem a Břuchotínem. V souvislosti s pandemií koronaviru byli hasiči
požádání HZS Olomouckého kraje o společné hlídky v oblasti Litovelska a Uničovska. Dále se hasiči nabídli se šitím a rozdáváním roušek a distribucí nákupů léků
a potravin, neboť to byla věc v dané době
nejdůležitější. Závěrem přejí hasiči všem
pevné zdraví a mnoho sil v této nelehké
době a pokud možno pohodový velikonoční čas. Aktuální vývoj lze sledovat na
@sdhbruchotin.

KERBEROS KŘELOV
V tomto klubu trénuji od roku 2008 plnokontaktní bojové umění thajského
boxu a boxu.
Trénink je každé pondělí a středu
od 17 do 18.30 hodin v tělocvičně u obecního úřadu v Křelově. Každý člen je vedený individuálně dle jeho fyzických
a psychických možností, tudíž se není
čeho bát.
Nabízím kruhové i klasické tréninky,
výuku bojové techniky na tréninkové
lapy a boxerské pytle, posléze je možnost vyzkoušet si své získané zkušenosti
v ringu se sobě rovným sparing partnerem, samozřejmě pod mým vedením
jako trenéra.
Aktuálně uvádím informaci o trénincích, které jsou od 16. 3. 2020 až do odvolání kvůli pandemii koronaviru zrušeny.
Na závěr chci opět poděkovat všem zastupitelům obce Křelov-Břuchotín za
podporu.
Přeji všem občanům hlavně zdraví a sílu
na boj s virem.
trenér Marek Množil

Ilustrační foto

Bilancovani hasicu z Bruchotina?

Vzpominka na Ludvika Svobodu i tradice hanackeho kroje
Spolek pro zachování historického dědictví obce Křelov-Břuchotín jsme založili v roce 2019 a zabýváme se zde studiem, prezentací a podporou historie obce Křelov-Břuchotín. Tento rok připravujeme pod záštitou obce
vzpomínkovou akci k 50. výročí návštěvy naší obce a JZD prezidentem Ludvíkem Svobodou. Tímto prosíme všechny občany Křelova-Břuchotína o zapůjčení veškerých věcí spojených s touto návštěvou, tzn. různé fotografie,
filmy, články z novin, upomínkové předměty a podobně. Souběžně s tím probíhá akce k oživení a znovuobnovení tradice místních hanáckých krojů. V rámci zmapování situace také prosíme občany obce Křelov-Břuchotín, kteří vlastní kroje nebo jejich součásti, a mají zájem se o nich
něco více dovědět, aby kontaktovali členy spolku. Odborníci na kroje z Velké Bystřice – v případě zájmu – kroje prohlédnou, posoudí jejich úplnost a stav, případně poradí s jejich údržbou,
či doplněním.
Děkujeme.
Kontakt: manžele Vysloužilovi, Květinová 27, Křelov, telefon: 730 563 410; Šárka Muráriková, Květinová 84, Křelov, telefon: 725 581 372; David Řepický, Grunty 3, Břuchotín, telefon: 737 45 9887;
web: www.historiekb.cz, e-mail: info@historiekb.cz

Bílá sobota
Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Je to den rozjímání, nekonají se žádné liturgické obřady.
Hospodyně o Bílé sobotě pečou mazance a beránky, chlapci pletou pomlázky.
zpravodaj obce
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Malemu fotbalu se odklada zacatek jarni casti sezony

Ilustrační foto

Po zimní přestávce má pokračovat
fotbalová sezóna, a to platí i pro malý
fotbal, nicméně v důsledku zamezení
šíření pandemie koronaviru se úvodní dvě kola odkládají.

V olomouckém malém fotbalu zastupují
obec tři týmy, je to Sokol Křelov „A“, Sokol Křelov „B“ a FK Břuchotín, všichni
společně hrají ve 3. lize. Současný stav na

přelomu sezóny lze vidět v přiložené tabulce, kde je patrné, že aktuálně se nejlépe
daří „Béčku“, které odehrálo podzimní část
naprosto famózně. Věřme, že se bude dařit i ve zbytku sezóny a to nejen „Béčku“
ale všem domácím celkům. Máte-li zájem
si zafandit, pak můžete zajít na křelovskou
„umělku“ vedle sokolovny, „Béčko“ hraje
běžně každou druhou středu v 18 hodin,
„Áčko“ a FK Břuchotín hrají běžně každý druhý pátek po sobě od 18 a 19 hodin.
Vzhledem k odkladu úvodních dvou jarních kol by sezóna měla pro „Béčko“ začít
17. 4. 2020 domácím zápasem, pro ostatní
dva naše celky by měla sezóna začít totožný týden nicméně venkovními zápasy. Nelze ani zapomenout, že před začátkem jarní
části sezóny se FK Břuchotín a „Áčko“ měli
účastnit tradičního Josefovského turnaje
v Horce, avšak z důvodu pandemie koronaviru byl tento turnaj zrušen. Současně již
nyní lze všechny příznivce fotbalu pozvat

na obecní fotbalový turnaj, pevně věříme,
že jeho 18. ročník se odehraje v obci na
přelomu července a srpna. Více informací
o aktuálním vývoji a rozlosování můžete
najít na webových stránkách malého fotbalu www.mfolomouc.cz nebo na facebookových stránkách obce.
3. liga A
1. Sokolka Horka A 13
82:37
24
2. Sokol Křelov B
13
49:38
20
3. Sokolka Horka B 13
53:40
19
4. SK Náklo
13
45:30
17
5. FC Nasa
13
42:30
16
6. Schwarzbach
13
47:52
13
7. Sedlisko
13
55:45
12
8. Sokol Unčovice
13
44:41
12
9. FC Rataje
13
41:49
12
10. FK Břuchotín
13
44:52
10
11. FC Peklo NV
13
37:51
9
12. Arsenal Loučany 13
37:52
8
13. Sokol Křelov A
13
26:52
6
14. FK Sigma Lutín
13
36:69
4

OPATRENI K ZAPISU DO 1. TRIDY KRELOV-BRUCHOTIN
Zápis k povinné školní docházce se uskuteční
v souladu s právními předpisy, ale upustíme od
tradičních postupů.
Vzhledem k mimořádným opatřením situace
vyžaduje organizovat zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole, a pokud je to možné,
upřednostnit podání přihlášky bez přítomnosti
zákonného zástupce ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem nebo písemně poštou na adresu školy).
Příjem žádostí proběhne v termínu 1.–30. 4.

Všichni rodiče budou kontaktováni emailem.
Ostatní prosím, aby se sami kontaktovali se
školou telefonicky na čísle 778 768 591.
Pokud nemáte možnost vytisknout formuláře doma, můžete si je vyzvednout v ZŠ 1. 4.
a ihned je na místě vyplnit (nutno se nahlásit
telefonicky předem, bude vám přidělen čas).
Vezměte si s sebou

 Rodný list dítěte
 Váš občanský průkaz
	U dětí cizí státní příslušnosti pas s uvedeným

druhem pobytu v ČR

Pro ty, kteří budou zasílat vyplněné formuláře
poštou, mailem nebo datové schránky:
Formuláře k zápisu, žádost o přijetí, o odklad
nebo předčasný nástup najdete na webových
stránkách školy. (Kdo chce žádat o odklad, vyplní Žádost o přijetí i Žádost o odklad).
Zašlete:
 Žádost o přijetí (+ Žádost o odklad, kdo žádá)

	Kopii rodného listu dítěte, kopii OP zákonného zástupce
 Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku

 Souhlas se zpracováním osobních údajů
	
V žádosti o přijetí doplňte do kolonky –

Doplňující informace – váš zájem o Školní
družinu

Zákonný zástupce – žadatel o přijetí dítěte k ZV
má právo v průběhu správního řízení po předchozí domluvě nahlédnout do spisu, který je
veden o jeho dítěti, a vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí.
Po obdržení vaší žádosti o přijetí vám emailem
zašleme registrační číslo.
O přijetí k základnímu vzdělávání vydává ředitel školy ROZHODNUTÍ do 30 dnů ode dne konání zápisu.
Podle § 183 zákona 561/2004 sb. v aktuálním
znění bude rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte
k základnímu vzdělávání zveřejněno v seznamu přijatých žáků na webových stránkách
školy a obce, na vstupních dveřích ZŠ a MŠ
pod registračním číslem, které obdržíte u zápisu nebo emailem. Písemná forma rozhodnutí
o přijetí bude zákonnému zástupci předána
emailem.

Boží hod Velikonoční
Nikoliv v pondělí, ale ze soboty na neděli vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Jedná se o nejdůležitější den Velikonoc
– Velkou noc. V tento den se chodilo do kostela, světilo se jídlo a probíhalo bohaté hodování.
Velikonoční pondělí
Velikonoční pondělí už nepatří mezi křesťanské dny a tak se v tento den vykonávají ryze světské tradice.
Chlapci chodí s pomlázkami koledovat, aby vyšlehali děvčata a vyhnali lenost a zajistili jim mládí i po další rok.
Vydavatel: Obecní úřad Křelov-Břuchotín, Marie Majerové 45/25, 783 36 Křelov-Břuchotín. Evidenční číslo: MK ČR E 19851. Telefon: +420 585 381 503.
Redakce: Jana Adamová. http://www.krelov.cz/zpravodaj 600 výtisků. Odebírání obecních zpráv na soukromý e-mail lze aktivovat na webu:
www.krelov.cz – Odběr novinek
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