Křelov
Identifikationsangaben
Lokalita

Křelov

Gemeinschaft

Křelov-Břuchotín

Bezirk

Olomouc

Erdstrich

Olomoucký kraj

Katastrální území

Křelov, Kode: 675636

GPS-Koordinaten

49° 36' 51.7''
17° 11' 31.9''

Německý název

Krönau

Výměra

6 394 m²

Vlastnictví

Obec

Kontakt

Obecní úřad Křelov-Břuchotín
M. Majerové 45/25, Křelov
783 36 Křelov-Břuchotín
Tel.: +420 585 381 503
E-mail: obec@krelov.cz
URL: https://www.krelov.cz

Vlastník

Obec Křelov-Břuchotín
M. Majerové 45/25, Křelov
783 36 Křelov-Břuchotín

Stav

Udržovaný v původní podobě

Opuštěno

Nein

Stručný popis
Křelov (německy Krönau) představuje jihovýchodní část obce Křelov-Břuchotín. Obcí prochází silnice II/635 (bývalá císařská
silnice). V roce 2011 zde trvale žilo 1.376 obyvatel.
První písemná zmínka o vsi se vztahuje k roku 1275. Významná je zmínka z roku 1279, kdy Časta z Křelova, patřící do
rozrodu pánů ze Švábenic, vystupuje ve sporu o patronátní právo nad křelovským farním kostelem. Tento rok je tedy
nejstarší zmínkou o existenci fary a kostela v Křelově.
V pozdějších dobách měly tři jednotlivé části Křelova svou vlastní vrchnost (olomoucký klášter klarisek, olomouckou kapitulu,
královské město Olomouc). Tyto části měly každá svého rychtáře a byly začleněna do hospodářského systému a jurisdikce
své vrchnosti. V 19. století vyrostly v blízkosti intravilánu Křelova forty XVII, XIX a XX olomoucké fortové pevnosti.
V roce 1961 se s Křelovem do správního celku sloučila ves Břuchotín. Od 1. července 1975 do 31. prosince 1994 byly obě
vesnice součástí města Olomouce a poté se na základě referenda společně osamostatnily pod názvem Křelov-Břuchotín.
Barokní kostel sv. Jiljí byl vystavěn v 1. čtvrtině 18. století. Kvůli nepevnému podloží vykazoval po celou dobu své existence
statické poruchy. V roce 1961 musel být uzavřen a o dva roky později bylo nařízeno jeho zbourání. V letech 1991-1993 byl v
Křelově vybudován moderní kostel, opět se zasvěcením sv. Jiljí, a to podle návrhu polského architekta Jerzyho Pekaly. Je
příznačné, že i on zakrátko začal vykazovat problémy se statikou danou podložím.
Hřbitov

Původní kostel byl do roku 1836 obklopen hřbitovem, který byl tehdy přeložen mimo vesnici směrem k Řepčínu. Dnes v
místech tohoto druhého hřbitova stojí rodinné domy čp. 278, 277, 276 (ul. Sadová, Ke Kříži). Současný obecní hřbitov, třetí v
pořadí, byl založen nedaleko od západního okraje Křelova v roce 1904.
Autor: Nisler Petr
Zdroje: Wikipedia, stránky Římskokatolické farnosti Křelov (krelov.farnost.cz/historie-kostela)
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