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Milí spoluobčané,
ráda bych Vás všechny tímto pozdravila a popřála pevné zdraví v této krizové době. Po roce
se vrací velikonoční čas a s ním je tu stále
hrozba koronavirového onemocnění. Informace o aktuálním stavu nemoci jsou známé ze
všech médií. Já bych jen zmínila, že dodržování všech nařízení je nutné. Nejvíce ohrožená
skupina osob v seniorském věku je doplněná
chronicky nemocnými spoluobčany, což může
být kdokoliv z nás bez ohledu na věk. Prosím,
mysleme na to, že jim může jít i o život.
Velké přání všech lidí je návrat do normálního života – jak osobního, tak obecního. Společenské a sportovní akce pořádané naší obcí či
spolky nám prostě chybí.
Velké téma v naší obci je demolice obecního
domu (areál pošty) a následná výstavba bytů.
Ve zmíněném areálu je uložena telefonní
ústředna ﬁrmy Cetin. Tuto skutečnost musí
zastupitelstvo brát na zřetel při rozhodová-

Sport

|

Spolková činnost

|

ní o budoucí výstavbě. Proto na nejbližším
zastupitelstvu obce předložím zastupitelům
novou variantu možného řešení. Požádám je
o přehodnocení již schváleného řešení s ohledem na ﬁnancování stavby a požadavky ﬁrmy
Cetin.
Při procházce kolem křelovského rybníka můžete sledovat stavbu sportovního zázemí, která je již ve ﬁnální fázi.
Ještě zmíním osazení nových značek pro snížení
rychlosti v úseku zastávek
autobusu kolem Břuchotína
na 70 km/hod. Tento úsek je
velmi nebezpečný, a to jak
pro chodce, tak pro vozidla. Bylo zde v minulosti několik dopravních nehod a dokonce
některé smrtelné.
A nakonec přáníčko: Klidné a pohodové
velikonoční svátky Vám přeje
Marie Škavronková, starostka obce

Dokončovací práce sportovního zázemí u křelovského rybníka
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DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
Naše obec se stala dne 16. února 2021
součástí dobrovolného svazku obcí DSO
Region Moravská cesta. Epidemiologická
situace nedovolila účast starostů přímo
na ustavující schůzi, ale pouze cestou
online. Nový mikroregion tvoří zatím 15
obcí z MAS Moravská cesta. Výhodou je
mimo jiné spolupráce především v rámci
poskytování dotací, na které obce samostatně nedosáhnou – například výzva
s minimální hranicí ﬁnancování. Takovou
situaci už naše obec řešila v rámci pořizování zahradních kompostérů, kdy několik obcí „zaštítila“ a administrovala obec
Skrbeň. Mimo povinných schvalovacích
procesů bylo odsouhlaseno pořízení vybavení pro venkovní aktivity obcí a jejich
spolků v rámci DSO Region Moravská
M. Škavronková
cesta.

INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ
Otvírací doba České pošty
Pobočka Křelov
Pondělí
11–12
13–18
Úterý
8–12
13–15
Středa
11–12
13–18
Čtvrtek
8–12
13–15
Pátek
8–12
13–15

Naše obec vede obecní registr čipovaných
psů. Záměrem je v rámci obce rychlé dohledání majitele a vrácení zatoulaného
pejska domů. Obec disponuje čtecím zařízením. Pokud jste se zatím nepřihlásili
k této registraci, můžete takto učinit na
OÚ v Křelově.

INFORMAČNÍ EMAILY OBCE
Pokud Vám nepřichází informační emaily, je nutné se znovu zaregistrovat na novém webu obce.
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VYSTAVBA KLIDOVE ZONY
Současná situace ve spojitosti s probíhající epidemií Covidu-19 nám
neumožnuje realizovat společenské
akce a to již ani v rodinném kruhu.
Zastupitelé obce vyhodnotili jako nezbytné rozšířit možnosti venkovního vyžití
v obci a jejím okolí. Zde bych si dovolil
navázat na svůj příspěvek z předchozího
Zpravodaje a blíže bych rozvedl v současné době realizovaný projekt výstavby
klidové zóny v lokalitě u křelovského
rybníka. Vedle již postaveného workoutového hřiště se staví budova zázemí, která

bude disponovat kuchyňkou, budou v ní
umístěny i toalety, sprchy a šatny, které
budou moci využívat i návštěvníci přilehlých tenisových kurtů. Před budovou
bude venkovní posezení s pergolou. Pro
využití tohoto objektu i tenisových kurtů
připravuje zastupitelstvo nový provozní
řád sportoviště, který bude projednáván
na nejbližším zasedání zastupitelstva.
Primárním účelem výstavby tohoto zázemí je zajistit našim spolkům důstojné
prostředí pro pořádání akcí a případně
umožnit našim občanům realizovat zde
menší rodinné akce.
V současné době je již podána žádost na
Ministerstvo pro místní rozvoj, o dotaci na
herní prvky. V případě jejího kladného vyřízení budou za budovou umístěny dětské
herní prvky a to lanová pyramida (výška
3,5 m) a skluzavka s houpačkou, tzv. hnízdo. Prostor bude doplněn o mobiliář a to
lavičku, posezení pro děti a koše na tříděný odpad. Po dokončení stavby bude zajištěna výsadba trávy a zeleně. V rámci tohoto dotačního programu jsme také požádali
o podporu při nákupu venkovních ﬁtness
strojů pro cvičení s vlastní vahou, kdy čtyři boudou rozmístěny okolo křelovského
rybníka a dva budou instalovány u kapličky v Břuchotíně. Jedná se o tyto cvičební
stroje – surfovací stroj, procvičovač chůze
a pasu, rotoped, eliptický stroj a veslovací

stroj, které jsou nakombinovány tak, aby
při jejich cvičení byly zapojeny všechny
svalové skupiny. V neposlední řadě jsme
mysleli i na naše nejmenší občánky a na
hřišti u základní školy budou nově umístěny dva herní prvky a to klouzačka pro
nejmenší děti a pružinová houpačka. Snahou zastupitelů obce je celý tento prostor
v okolí křelovského rybníka vymezit jako
klidovou zónu, která bude sloužit k odpočinku a relaxaci našich občanů. Z tohoto
důvodu došlo i k úpravě pravidel pro
rybolov na obecních rybnících, kdy rybolov byl povolen pouze osobám mladším
18 let a jen formou chyť a pusť tak, aby byl
zachován klidový ráz prostor. Obec Křelov–Břuchotín také provedla ve spolupráci se Spolkem přátel vody vypuštění ryb
do rybníků v obci Křelov i Břuchotín, byly
vysazeni mladí kapři o velikosti 30–40 cm
a to v takovém množství, aby došlo pouze
k zarybnění obou vodních ploch.
V závěru svého příspěvku mi nezbývá
než Vám popřát, abyste ve zdraví a pokud možno i duševní pohodě přečkali
tuto nelehkou dobu, a chtěl bych Vám
sdělit, že my, vaši zastupitelé, budeme
dělat vše, abychom Vám v této době pomohli a vytvořili pro Vás v naší obci prostředí, které bude pro nás všechny příjemným a klidným místem k životu.
David Šafář, místostarosta obce

NEJKRASNEJSI SNEHULAK A JINE AKTIVITY PRO DETI
Letos naše základní škola získala dotace
z programu Šablony III. Proto funguje
od ledna zdarma doučování žáků. Škola
také zakoupila notebooky, které se mohou využívat ve výuce k procvičování
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učiva. Žáci se také mohou těšit na to, že
až bude příznivější situace, budou mít
hrazený výlet do centra VIDA v Brně
nebo zajímavé výukové programy ve
škole.
Přestože žáci 4. a 5.
ročníku zůstali po
Vánocích u distanční
výuky, neměli nouzi o zpestření výuky
a pořádaly se pro ně
také motivační soutěže. Velmi povedená
soutěž byla o nejlepšího sněhuláka. Děti
si vychutnaly zimu
se sněhem a projevily
svou tvořivost.
Mezi další pěkné
aktivity, kterých se
děti účastní, jsou enviromentální výzvy.
V rámci enviromen-

VÝZVA OBČANŮM

KASTANEK BUDUJE ZAZEMI

tální výchovy máme na
každý měsíc
jednu výzvu,
která
nám
pomáhá více
se zamyslet
nad tím, jak
být šetrnější
k životnímu
prostředí, ale
i ke zvířatům
a sobě navzájem. V lednu
byla naše výzva – „plné krmítko“. Myslíme
na živočichy, zejména ptáky, kteří v tuto
dobu špatně shánějí svou potravu, a tak jim
pomáháme.
Základní a Mateřská škola Vám všem
přeje veselé Velikonoce. Ať nás přicházející jaro naplní novou energií a hlavně
zůstáváme k sobě vzájemně laskaví.

Vážení a milí příznivci
Křelovského
Kaštánku,
každoročně Vás před svátkem Velikonoc zdravíme
a přinášíme informace
o plánovaném pravidelném programu
a akcích, které členové připravují pro děti
a rodiče.
Na podzim předškolní děti tvořily v tradičním výtvarném kroužku, v září a říjnu proběhl další kurz masáží miminek a výuka
ﬂétny dětí od 5 do 12 let, kterou jsme rozšířili o další výukové odpoledne (pondělí
a pátek). Do podzimních omezení se konaly také středeční herny pro rodiče s dětmi
od 0,5 do 4 let. Školní děti si před Vánoci
stihly dodělat své keramické výrobky pod
vedením nové paní lektorky Hedviky.
Bohužel současná doba nepřeje žádným
organizovaným zájmovým aktivitám, což
nás velice mrzí, avšak také my jsme nuceni se těmto pravidlům podřídit, a stejně
jako ostatní organizace a společnosti také
činnost Kaštánku jsme museli zastavit na
neurčitou dobu.

Křelovský Kaštánek však nespí a v době
jeho uzavření budujeme dále zázemí ve
výtvarné místnosti, obnovili jsme hračky,
rozšířili pomůcky a knihy pro rozvoj dětí
od 0 do 7 let, připravili keramickou dílnu
na další kurzy pro děti i dospělé.
O aktuální situaci a případných možných
aktivitách Vás budeme informovat na našich webových a FB stránkách.
Členové spolku Křelovský Kaštánek Vám
všem přejí pevné zdraví, dostatek energie
pro zvládnutí všech situací, které současná doba přináší a veselé Velikonoce!

Obecní vyhláškou č. 1/2020 se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství – Článek 1 /pohyb psů:
1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v zastavěném území obce, vymezeném platným územním plánem obce:
a) pes musí být veden na vodítku,
b) při míjení jiných osob a vedených psů
nebo jiných zvířat musí být pes veden
u nohy fyzické osoby, tak aby se nemohl s nimi dostat do kontaktu.
2) Splnění povinností stanovených v odst. 1
zajišťuje fyzická osoba, která má psa na
veřejném prostranství pod kontrolou či
dohledem.
3) Znečištění každého veřejného prostranství nebo neodstranění takového znečištění je přestupkem podle zvláštního zákona.
4) Další povinnosti chovatelů psů a osob uvedených v odst. 2 jsou upraveny zákony.
Podle aktuálního stavu veřejných prostranství v obci je patrné, že vyhláška není důsledně dodržována. Žádáme tímto všechny
občany, aby po svém psovi uklízeli a nenechali je močit na fasády a vchody domů.

VYROCI MUZIKANTA, KTERY NEMA RAD PLANOVANI
Dne 8. dubna se dožívá 65 let skladatel,
zpěvák, klavírista a varhaník Roman
Dragoun, syn významného akademického malíře, básníka a portrétisty Františka
Romana Dragouna, jednoho z posledních
žáků Maxe Švabinského. Roman Dragoun dosáhl mnoha ocenění, koncertuje
s takovými osobnostmi jako jsou Michal
Pavlíček, Zdeněk Kluka, Pavel Váně,
nebo s bohužel již nežijícím Radimem
Hladíkem. Muzikant, který hraje pro tisícový dav, stejně jako mu není zatěžko
přijet do hospody v Samotiškách zahrát
pro pár desítek posluchačů a kamarádů. Je stálým členem nebo hostem kapel
Progres, T4, His Angels, Futurum. Zpíval
hlavní roli v muzikálu Jesus Christ Super
Star a v Oratoriu k poctě svatého Vojtěcha při návštěvě papeže Jana Pavla II.
V současné době by měl dle kuloárních
informací připravovat nové CD ve spolupráci s ﬁlharmoniky.
Když slavil šedesátiny, svěřil se v rozhovoru pro Český rozhlas, jak vnímá čas:
„Já nic neplánuju. Lidi si naplánujou tisíc
věcí a nakonec to, že jo. Až to přijde, tak
to přijde. Cokoliv v podstatě. Nestarejte
se, co vám přinese den příští. Stačí tenhleten den. Lidi buď žijou v minulosti, furt
vzpomínají, jak bylo, anebo přemýšlí, jak
bude. A ta přítomnost, což je vlastně ten
Bůh, kterej se v nás projevuje, to je pří-

tomnost. Bůh je přítomnost, že jo. Aspoň
si myslím já. Takže to jim vlastně protejká
mezi prsty a je to škoda.“

Kronikář

Kronikář jednou se slzou v oku
a to ani ne za sto roků
psát bude našich věků sled.
Nevěřil v Boha chudák děd,
bolesti neznal cenu ani
a konec viděl v umírání,
s myšlenkou neznal zacházet.
Pokrokem dobu temna hlásal,
nad horou zbraní ryčně jásal,
uměním drzost lemplů zval.
Hřbet před tyrany ohýbal,
pro šlechetnost znal výsměch
pouze,
lež, sebevraždu – východ z nouze
a do bahna strh ideál.
Je tolik krás, že tisíc let nestačí na
přehled.

Asi dva nejznámější tituly z tvorby Romana Dragouna, které nesmí chybět na žádném koncertě, jsou „Kronikář“ a „Zdroj.“
Zvažoval jsem, který text vám nabídnout.
Oba dva jsou dílem otce Romana Dragouna. Nakonec jsem zvolil přece jen o něco
méně známějšího „Kronikáře,“ protože hudební doprovod může trochu zastínit sílu
sdělení, a to je škoda. Takto si ho můžete
v klidu a tichu vychutnat.
Milí čtenáři, za farnost Křelov Vám přeji
radostné a pokojné Velikonoční svátky.

Je pevný řád a platí napořád
v přírodě, v srdci, ve vesmíru,
že máme všeho hojnou míru
a ještě větší tisíckrát.
Modlitba slz a mučedníků,
buď za to Bohu tisíc díků,
oheň, co čistí zlatý prut
nastolí pravdu, kde byl blud.
Prorvalo slunce svazkem světla
pevnosti mračen, země vzkvetla,
řád svobody byl vůlí skut.
Je tolik krás, že tisíc let nestačí
na přehled.
Je pevný řád a platí napořád.
V přírodě, v srdci, ve vesmíru,
že máme všeho hojnou míru
a ještě větší tisíckrát.
Kronikář dopsal epizodu,

Jaroslav Hut
k hvězdnému zdroji zdvihl zrak.
Vy šťastné matky šťastných rodů,
vy víte již, co bude pak.
Věk příští na vás pěje ódu
vítězným bojem za svobodu,
orchestrem dějů Božích ság.
Je tolik krás, že tisíc let nestačí
na přehled.
Je pevný řád a platí napořád.
V přírodě, v srdci, ve vesmíru,
že máme všeho hojnou míru
a ještě větší tisíckrát.
Je tolik krás, že tisíc let nestačí
na přehled.
Je pevný řád a platí napořád.
V přírodě, v srdci, ve vesmíru,
že máme všeho hojnou míru
a ještě větší tisíckrát.
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„KLEPANI“, SKORO ZAPOMENUTY ZVYK
Velikonoce jsou jedny
z
nejvýznamnějších
křesťanských svátků
v roce. Proč vznikly,
a co nám připomínají,
víme asi všichni. Co
ale znamenají jednotlivé velikonoční zvyky, to už je pro spoustu
z nás těžší otázka. V našem článku se budeme věnovat dnes již možná méně častému
velikonočnímu zvyku, kterým je klepání.

Téměř v celé katolické Evropě byl až do
20. století (ale někde se dodržuje i nyní)
rozšířen velikonoční obyčej chodit v pašijových dnech, tzn. dnech, ve kterých si
křesťané téměř všech vyznání připomínají
poslední týden Ježíšova pozemského života, jeho smrt na kříži a vzkříšení, kdy v kostelech nezvoní od Zeleného čtvrtku do Bílé
soboty zvony, dům od domu a různými
klapačkami a řehtačkami oznamovat poledne a klekání. V souvislosti s absencí zvonění v kostelích se mluví i o tzv. zavazování nebo podvazování zvonů. Zavazování či
podvazování zvonů bylo většinou zdůvodňováno tím, že po dobu smutku velikonočního týdne „zvony odletěly do Říma“, nebo
že umlčení zvonů symbolicky znázorňuje
mlčení apoštolů v době utrpení, ukřižování
a zmrtvýchvstání Krista. Zvuk zvonů tak
nahrazoval rachot klepačů.
Tento zvyk nahrazování zvonů lomozením
a rachocením byl poprvé kodiﬁkován na
konci osmého století v rituální knize římské církve (knize obsahující bohoslužebné
předpisy a texty římskokatolické církve
pro udílení svátostí, svátostin a žehnání,
kromě obřadu mše svaté, který je obsažen
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v tzv. misále). Někteří badatelé spatřují původ zvyku klepání ve způsobu svolávání
k bohoslužbě v dobách raného křesťanství.
Konkrétní podoba klepání se kraj od kraje trochu lišila. Obecně však můžeme říci,
že klepání vypadalo následovně. Klepání
začínalo na Zelený čtvrtek asi v 17 hodin
a v tuto hodinu mělo nahrazovat večerní
klekání. Pak se klepáči scházeli na Velký
pátek ráno za rozbřesku na ranní klepání
a znovu v poledne, v čase, kdy přibili Ježíše Krista na kříž. Následovalo klepání v 15
hodin, to Ježíš Kristus naposledy vydechl,
a v 17 hodin nahrazovalo klepání zase večerní klekání. Na Bílou sobotu se klepáči
sešli opět za rozbřesku, aby nahradili ranní
klekání. Naposledy se potkali na Bílou sobotu v poledne. Se vzkříšením Ježíše Krista
na Bílou sobotu při večerní vigilii se zvony
opět vracejí, a tím klepání končilo.
Klepání bylo záležitostí dětí, konkrétně
chlapců. Od kolika let mohli klepat, nebylo
určeno. S klepačem zvaným trakař chodili
menší a mladší děti. Bylo to proto, že klepač
nenesli, ani ke klepání nepoužívali kliku,
a bylo to tak pro ně méně fyzicky náročné.
Pro starší kluky byly vyhrazeny různé druhy klepačů. Takzvaná kladívka, která se používala ve svatém týdnu i v kostelích místo
zvonků, nebo různé druhy klikových klepačů, které tvořily ozubené kolo s pérem.
Podstárci pak používali takzvanou kobylu. Jednalo se o klasický klepač, u kterého
bylo ozubené kolo s pérem ještě doplněné
kladívky. Průvod klepačů se řadil tak, že
vpředu chodily nejmenší děti s trakařem,
za nimi starší chlapci s kladívky, za nimi
ostatní s klepači podle velikosti a průvod
uzavírali podstárci s kobylami.
V předešlých odstavcích jsme narazili na
termíny stárci a podstárci. O koho se jednalo? Stárci a podstárci byli chlapci, kteří v daném roce dosáhli věku třinácti a čtrnácti let.
Úkolem stárků bylo zorganizovat klepání,
dbát o bezpečnost dětí v průvodu a zajistit,
aby vše okolo klepání proběhlo bez jakýchkoliv problémů. Podstárci byli jakási pravá
ruka stárků. Pomáhali stárkům a chodili
s nimi i po koledě. V průvodu klepáčů byli
řazeni na konec a většinou si sháněli klepače, takzvané kobyly, které vydávaly nejsilnější hluk. Jinak byli podstárci v průvodu
k nerozeznání od ostatních klepáčů. Funkce
podstárků měla velký význam v tom, že viděli u stárků, jak je klepání organizováno,
aby v příštích letech nemuseli tápat, co a jak
má být, a mohli se s přehledem ujmout role
stárků. Stárci a podstárci se po celou dobu
klepání pohybovali společně. Také obě noci
trávili pospolu, zpravidla v některé stodo-

le, ta jim sloužila jako základna. Toto místo
bývalo tajné a ani rodiče nesměli vědět, kde
mladá chasa spí. Domů se chodili jen najíst
a umýt.
Na Bílou sobotu dopoledne vyráželi stárci
a podstárci na koledu. Rozdělili se podle
toho, kolik jich dohromady bylo. Zpravidla
chodili stárek se svou vyřezávanou stárkovskou holí a košem na vejce, doprovázen
podstárkem s klepačem nazvaným kobyla. U každého domu zaklepali klepačem
a zazpívali koledu. Ještě před odpoledním
klepáním se stárci a podstárci sešli, aby si
počítali svou výslužku. Dělilo se na tři díly:
stárci, podstárci a ostatní klepáči. Za část
peněz se v obchodě nakoupily bonbóny.
Po poledním klepání, které bylo zároveň
poslední, dostal každý klepající chlapec výslužku několik vajec a několik bonbónů, a to
podle evidence stárků, úměrně tomu, kolikrát klepal. Větší část výslužky si rozdělili
stárci a podstárci. Podstárci dostali několik
vajec a zbylé peníze a vejce zůstávaly stárkům.
Spolek pro zachování historického dědictví obce Křelov–Břuchotín přeje poklidné
prožití velikonočních svátků, dny zalité
sluncem a hodně sil po celý rok.

UPLETL JSEM POMLÁZKU,
JE HEZČÍ NEŽ Z OBRÁZKU,
VŠECHNY HOLKY, KTERÉ ZNÁM
NAVŠTÍVÍM A VYMRSKÁM.
NEŽ MI DAJÍ VAJÍČKO,VYPLATÍM JE MALIČKO.

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
SVÁTKŮ VELIKONOČNÍCH
PŘEJE
SENIOR KLUB
KŘELOV–BŘUCHOTÍN

SOKOLOVE NESPI
Zima je na ústupu, sluníčko začíná mít sílu
a zve ven nejen jarní kytičky, ale i nás. Letošní zima však sokolským akcím bohužel
nepřála. Od podzimu máme povinně zavřenou sokolovnu a v březnu jsme museli
uzamknout dokonce i venkovní hřiště. Leckomu by se tedy mohlo zdát, že se sokolové uložili k zimnímu spánku a čekají na
lepší časy. Realita je naštěstí naprosto odlišná. Nemůžeme se sice setkávat na sportovních a kulturních akcích, ale o to víc se
připravujeme na budoucí činnost, která se
zase rozběhne, až tato náročná doba skončí.
Na podzim proběhla distanční valná hromada za rok 2020, kde došlo k výměně některých členů výboru. Z výboru odešli Jiří
Dittmer a místostarostka Dana Bernatíková,
a jak jsme informovali v minulém Zpravodaji, starosta František Novotný od nás bohužel odešel navždy. Všem patří naše díky
a vděčnost za odvedenou práci. Nově byli
do výboru zvoleni členové Michal Poprava,
RNDr. Svatopluk Horák, místostarosta Mgr.
Daniel Zinrák a starosta Mgr. Jiří Kořínek.
Součástí distanční valné hromady byl plošný sběr kontaktů na naše členy a přechod
na digitální komunikaci. Na valné hromadě
hlasovalo 78 % všech zletilých členů naší
jednoty, což je veliký úspěch. Distanční forma valné hromady a množství hlasujících
zaujalo několik jednot z naší župy, takže
jsme uspořádali o naší valné hromadě online seminář. Toto nám umožnilo navázat
kontakt s dalšími jednotami a domluvit se
na možné budoucí spolupráci. Nadcházející valnou hromadu za rok 2021 se chystáme
uspořádat opět distančně.
Sokol nežije pouze z příspěvků členů, ale
především ze státních dotací a příjmů ze
společenských akcí. Proto jsme se ihned
pustili do sepisování různých dotačních
žádostí a také do revize členské základny.
Vzhledem k omezené činnosti v roce 2020
došlo k poklesu členů na 164. Velkou radost nám udělalo 16 nových nebo staronových členů, kteří se zaregistrovali, přestože
jim v současné situaci Sokol nemá zatím
co nabídnout. Jejich vyjádření, že jim jde
o podporu Sokola, dává naší práci smysl.
Díky zaplaceným známkám a dostatečné členské základně jsme mohli požádat
o řadu dotací pro rok 2021. Aktuálně máme
podaných celkem šest žádostí, sedmou
chystáme. Jedna velká dotace nám již byla
schválena, u zbývajících čekáme na vyjádření. Doufáme, že rodičům nejmenších
udělá radost snížení ceny přídědinského
tábora pro členy Sokola. Výše dotací se odvíjí od výše členské základny a od aktivity jednoty. Oceníme, když se rozhodnete
podpořit Sokol tím, že se stanete jeho členy.

Množství členů v letošním roce je určující
pro důležité dotace na rok 2022. Možnosti
aktivit jednoty jsou v této době sice velmi
omezené, ale i na této oblasti aktivně pracujeme.
Požádali jsme naše členy o pomoc a vytvořili jsme širší seznam lidí, kteří jsou ochotni
udělat pro Sokol něco navíc, například pomoci na brigádách v sokolovně anebo při
přípravě a zajišťování aktivit. Ochota a zájem našich členů nás mile potěšil. Vzhledem ke karanténní situaci jsme zatím tuto
pomoc ve větší míře nevyužili, ale vědomí,
že se máme na koho obrátit, když bude potřeba, je nesmírně úlevné.
Protože je sokolovna dlouhodobě uzavřena, využili jsme tento čas k oškrábání staré
malby, opravě omítky a vymalování sálu
a některých chodeb. V pěkně vymalované
opravené sokolovně se bude našim dětem,
žákům ZŠ i nám lépe cvičit a i naše plesy
budou mít důstojnější atmosféru.
Prioritou je pro nás samozřejmě bezpečnost
všech spoluobčanů a členů Sokola. Předpokládáme, že vnitřní aktivity budou ještě
dlouho zakázány a sokolovna tedy zůstane
zavřená, ale doufáme, že spolu s přibývajícím sluníčkem dojde ke zlepšení epidemiologické situace, bude možno odemknout
venkovní hřiště a hlavně se organizovaně
potkávat venku.
Jsme připraveni uspořádat Dětský den
a pilně připravujeme tolik oblíbený přídědinský tábor, letos v termínu 16.–20. 8.
2021. Těšíme se, že budeme moci uspořádat
i další akce, vše ale bude záviset na aktuální
epidemiologické situaci a možnostech.
Mnozí z vás si jistě všimli dřevěné sokolské
lavičky na kraji lesa u Fortu. Šlo o společné
úsilí oddílu mužů v roce 2020. Muži by rádi
letos umístili podobnou lavičku v Břuchotíně. Přemýšlíme i o dalších možných aktivitách. Máte-li nějaký nápad, dejte nám vědět
a my se necháme rádi inspirovat. Věříme,
že i tyto malé střípky napomůžou pěknému životu v naší obci a o to nám sokolům
jde v první řadě.
Pevné zdraví a veselou mysl Vám přeje
výbor T.J. Sokol Křelov

JAK JE TO V OBCI S ODPADY?
Vážení spoluobčané, i když to tak venku
nevypadá, jaro nám už klepe na dveře. To
je období pro většinu z nás, abychom začali
s jarním úklidem a zkrášlováním okolí našich domů. Máme spoustu práce s ořezem
okrasných dřevin, ovocných stromů a přípravou záhonů pro květiny, zeleninu a bylinky. Při této práci nám vzniká spousta biologického odpadu. Většina z nás ví, že tento
odpad může zdarma odvézt do místní kompostárny. Bohužel jsou zde stále tací, kteří
tento bioodpad vyhodí do příkopu nebo na
polní cesty a myslí si, jak je to dobře. Omyl!
Tímto jenom hyzdí okolí naší obce.
V našich domácnostech vznikají i jiné odpady. V obci je rozmístěno několik sběrných
míst na tříděný odpad. V roce 2018 byly pořízeny na základě dotace z Operačního programu životního prostředí do domácností
nádoby na tříděný odpad – plasty, papír. Ve
spojení s okolními obcemi byla využita dotace z Operačního programu životního prostředí na kompostéry do domácností, které
byly žadatelům předány. Dále je možné
vysloužilý elektroodpad dovézt do sběrného dvora na obecním úřadě. Obec společně
s Technickými službami města Olomouc
provádí dvakrát ročně sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Můžeme sem
dovézt věci, které nepatří do tříděného odpadu nebo do kompostárny. V obci máme
dobrou spolupráci s hasiči z Břuchotína, kteří organizují sběr železného odpadu. Díky
za tuto chvályhodnou činnost.
Závěrem chci oslovit všechny občany naší
obce, aby svůj domácí odpad směřovali
tam, kam opravdu patří. Využívejme kompostárnu, kontejnery na tříděný odpad
nebo svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Tím, že odpad vyhodíme
tam, kam nepatří, sice vyřešíme náš problém, ale nám všem to pokazí pohled na
krásné okolí naší obce. Chraňme si svou
obec a přírodu v okolí.
Termín sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu je 15. května 2021.
Jan Nastoupil
předseda výboru pro životní prostředí

DOPOJENÍ DÁLNICE D35
KŘELOV–SLAVONÍN

Plánovaná stavba dopojení dálnice D 35
z Křelova-Břuchotína do Slavonína je
nyní ve fázi zaměřování potřebných pozemků, a to jak ve vlastnictví naší obce,
tak ve vlastnictví soukromých osob. Ve
dnech 9.–10. března 2021 proběhlo zaměřování pozemků za účasti jejich majitelů. Po geometrickém zpracování proběhnou jednání mezi majiteli pozemků
a Ředitelstvím silnic a dálnic pro vyřešení majetkových vztahů.
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ZATIM NENI JASNO OHLEDNE POKRACOVANI ROCNIKU 2020/2021
Po zimní přestávce má pokračovat fotbalová sezóna, a to platí i pro malý fotbal, nicméně v důsledku snahy zamezit
šíření pandemie koronaviru není vůbec
jasné, jak to letos s fotbalovou sezónou
bude. 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. Jak jsme již informovali v minulém zpravodaji, odehrálo
se pouze sedm kol, dalších osm kol bylo
odloženo do jarní části sezóny malého
fotbalu. Nicméně, jak to nakonec bude

s těmito zápasy, je ve hvězdách, vše závisí na opatřeních vlády a Ministerstva
zdravotnictví ČR. Opět nezbývá než věřit, že opatření kolem koronaviru v létě
poleví a zbývající fotbalové zápasy se
odehrají. Současně se snad podaří uspořádat o letních prázdninách i obecní
fotbalový turnaj, pevně věříme, že jeho
19. ročník se odehraje v obci tradičně 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.
Petr Dostál

PREDJARNI POZDRAV CTENARUM
Uběhlo pár zimních měsíců, jaro nám
klepe na vrátka, sluníčko svítí stále častěji
a dny se nám prodlužují. Toto nám všem
určitě přináší spoustu radosti v těchto
dnech, kdy je vše stále uzavřeno, sdružování a potkávání je omezeno, ne-li zaká-

záno. Tak je i zakázáno naše cvičení Tai-ji
ve spolku.
Tak alespoň malé přiblížení prosincového
Vánočního festivalu Tai-ji ve wushu, konaného 21. 12. 2020. Tato online soutěž zahrnovala účast začátečníků a pokročilých.
Každý účastník natočil krátkou sestavu
do 3 minut a odeslal rozhodčím. Ti pak
posoudili jednotlivé výkony. Náš spolek
Taijiquan Křelov reprezentovali 3 účastníci.
Dva se umístili na stupních vítězů. Radek
Korec na 1. místě za pokročilé (vedoucí
výuky ve spolku). Iva Stránská na 2. místě
za pokročilé ženy. Josef Mück na 4. místě
za pokročilé. Za spolek to bylo úspěšné reprezentování a těšíme se na další příjemné
zážitky.
Tímto přeji všem moc zdraví, sil, odhodlání a osobní odvahy v těchto nelehkých
dnech a snad brzy na viděnou a cvičenou.
Taijiquan Křelov Josef Mück

3. liga B
1. Atl. Bystrovany
2. Sokolka Horka A
3. Topmon Bukovany
4. Rotor LBT
5. MK Dl. Loučka
6. Sokolka Horka B
7. FK Břuchotín
8. Sokol Křelov B
9. Sokol Křelov A
10. Dyn. Bystrovany
11. SK Kopeček
12. Mlha team
13. Barbar
14. 1.FC Skrbeň

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

35:14
48:21
30:17
23:15
32:24
25:16
30:18
19:26
16:23
20:21
15:19
20:36
15:31
10:57

11
10
10
10
10
9
8
7
7
6
5
4
1
0

Klub Kerberos Křelov
přeje všem příznivcům
bojových sportů a občanům Křelova
krásné prožití
jarních velikonočních svátků
a hlavně zdraví pro všechny.
Marek Množil, trenér klubu

PŘÍDĚDINSKÝ TÁBOR 2021
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO POKLADU
Ve dnech 16.–20. srpna 2021, od 8.00 do 16.00.
Jak naznačuje název, hlavním motivem bude nalezení ztraceného pokladu. Spletitou cestu k nalezení zde nemůžeme
prozrazovat. Tým zkušených vedoucích připravil pro děti
spoustu sportovních i poznávacích aktivit, děti se nudit určitě
nebudou a na týden zapomenou na mobily. Ocení také hodnotu přátelství, důležitost spolupráce a respektování druhého.
Program je připraven pro všechny holky a kluky od 7 do 15 let.
Cena 2000 Kč (pro členy TJ Sokol Křelov 1800 Kč) zahrnuje oběd, svačiny, pitný
režim, vstupné, jízdné, materiál na program a ceny.
Kapacita tábora je omezena na 50 dětí.
Přihlášku si můžete stáhnout na stránkách TJ Sokol Křelov nebo můžete vyplnit
na: https://forms.gle/HmzS42ZP2bJZk8xCA
Kontaktní osoba:
Adam Burďák, tel.: 778 407 009, e-mail: pridedak.sokol.krelov@gmail.com

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. 650 výtisků. Odebírání obecních zpráv na soukromý e-mail lze aktivovat na webu:
www.krelov.cz – Přihlásit se k odběru novinek
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