Vítání občánků
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ročník VIII
• Přehled majetku • Odpadové hospodářství • MŠ a ZŠ Krhová •
• Harmonogram svozu • Příspěvky spolků •

Úvod starostky
Milí Krhovjané,
je toho spoustu, co se událo od vydání posledního zpravodaje. Prvotně přijměte mou omluvu, že
jsme měli takovou prodlevu. Zaměřovala jsem se na
zpracování žádostí o dotace, přípravu podkladů pro
jednání rady a Zastupitelstva obce Krhová, programovou připravenost na zapojení slevy ze systému
MESOH do sazby poplatku a plně zaměstnávající administrativní práci, která nejde na první
pohled vidět, ale v dlouhodobém rozvoji obce
je nepostradatelná.
Zvonička
Ke konci roku jsme měli schůzku s panem Konečným. Setkali
jsme se kvůli projektu revitalizace zeleně na místním hřbitově.
Pan Konečný byl informovaný
z našich obecních stránek o Programu rozvoje obce Krhová, kde
ho zaujal záměr realizovat zvoničku
na ulici V Břízkách. Projekt, na kterém pracoval pan místostarosta Lukáš
Macíček s architektem panem Závadou, je zpracovaný a stavebně
povolený. V loňském roce
jsme realizaci projektu museli odložit.
Pana Konečného
projekt oslovil natolik, že v prosinci
založil spolek Zvonička
v Krhové. Na dubnovém
zastupitelstvu byla schválena dohoda o převodu
práv investora stavby, kdy
stavební povolení a projektovou dokumentaci obdrží
tento spolek. Záměr spolku
je zrealizovat zvoničku na
ulici V Břízkách a umožnit
občanům obce se na výstav-

bě této sakrální stavby podílet. Děkujeme panu Konečnému, že
přispěje k rozvoji Krhové zbudováním krásného místa pro setkávání občanů. Dále ve stejné lokalitě spolupracujeme s Valašským ekocentrem na podobě nového obecního sadu.
Křižovatka ulic Hlavní a Rožnovská
Od minulého roku jsme součástí velkých jednání k řešení situace výjezdu z obce směr Rožnov pod Radhoštěm a Valašské
Meziříčí. Ředitelství silnic a dálnic ČR plánuje opravu komunikace Rožnovská. Oprava se týká úseku od křižovatky s ulicí
Záhumení po křižovatku s ulicí Solární. S důležitými institucemi máme společnou dohodu, kde jsme se zavázali zbudovat chodník vedoucí z obce na přechod pro chodce ulice Rožnovská naproti bráně firmy Schott. Zároveň je součástí
dohody rekonstrukce železničního přejezdu, místa
pro přecházení na železničním přejezdu, přeložka
komunikace na ulici U Přejezdu a zbudování nového připojovacího pruhu směrem k městu Valašské Meziříčí.
Mosty v obci
Další velká kapitola je oblast mostů přes krhovský
potok. Nechali jsme zpracovat evidenci a statické posouzení mostů. Z důvodu výstavby multifunkčního
objektu na fotbalovém hřišti jsme obratem na začátku roku museli řešit havarijní stav mostu
u kapličky. Objednali jsme dočasné přemostění, které zabezpečí přejezd
potoku pro těžká auta. Zároveň
jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci a žádost o dotaci. Kompletní rekonstrukce mostu
v tomto roce je závislá na získání dotačních
prostředků.
Na dalších stránkách zpravodaje naleznete
informace z obecního úřadu o plánovaných
výdajích v tomto roce. Do rozvoje obce se
můžete zapojit i vy osobně. Opětovně jsme
vyhlásili soutěž Nápady pro Krhovou.
Přeji vám krásné, klidné a slunné dny.
S úctou vaše starostka Ing.
Kateřina Halaštová

Aktuální informace sledujete na našem facebooku: https://www.facebook.com/ObecKrhova

Informace z Obecního úřadu Krhová
Rozpočet pro rok 2021 – přehled plánovaných výdajů
Návrh rozpočtu obce sestavuje starostka obce Krhová, která se
před sestavením návrhu rozpočtu pokaždé obrací na zastupitele
obce, aby přednesli svůj návrh pro sestavovaný rozpočet.
Ve schváleném rozpočtu jsou výdaje na provoz obce, zajištění služeb obce (MHD), provozu příspěvkových organizací (ZŠ,
MŠ), provoz organizačních složek (JSDH, obecní knihovna),
na kulturu, na podporu provozu sportovních zařízení TJ Jiskra
a všech registrovaných spolků. Dále jsou v rozpočtu zahrnuty
dary na vítání občánků, balíčky pro jubilanty, motivační příspěvek pro děti nastupující do 1. třídy a drobné dárky na kulturní
a podobné akce pořádané obcí, příspěvkovými organizacemi
nebo zájmovými sdruženími obce.

V návrhu rozpočtu nemohou být promítnuty žádosti o dotace.
Případné dotace budou do rozpočtu zahrnuty až po jejich přiznání. Plánujeme využít státní dotace, například dotace Evropské
unie na výstavbu multifunkčního objektu na fotbalovém hřišti,
cyklostezky, rekonstrukce mostu u kapličky, opravy komunikací
a další.
V rámci financování se snažíme být k občanům otevření a transparentní. Z tohoto důvodu máme na stránkách obce již čtvrtým
rokem aplikaci „Rozklikávací rozpočet“. Přehledně a okamžitě
zjistíte financování obce a její příjmovou a výdajovou stránku.
Ing. Kateřina Halaštová, starostka

Název investičních záměrů
Ostatní záležitosti kultury - multifunkční objekt na fotbalovém hřišti
Protipovodňový varovný a informační systém obce Krhvá
Založení a obnova krajinných prvků a revitalizace zeleně na hřbitově
Sil. I/35 - SO 151 Chodník
CELKEM

Opravy / rekonstrukce / majetek
Místní komunikace - pro rekonstrukce a výstavbu komunikací
Místní komunikace - opravy a udržování (ulice dle priorit oprav)
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majektu (PD chodník Hlavní, ul. Lomená, chodník sil. I/35)
Rekonstrukce lesní komunikace LC Budička
Rekonstrukce veřejného prostranství vč. přestavby stávajícího objektu na veřejné toalety
CELKEM

Služby / dary / podpora
Odpadové hospodářství - komunální odpad a sběrný dvůr
Odpadové hospodářství - separovaný odpad
Dopravní obslužnost - zajištění MHD
Mateřská škola - závazný ukazatel
Základní škola - závazný ukazatel
Ost. záležitosti kultury - obecní veselice, pohádkový les, vítání občánků, jubilanti, motivační příspěvek 1. třída
Využítí volného času dětí a mládeže - příměstský tábor
Veřejná finanční podpora TJ Jiskra Krhová
Veřejná finanční podpora zájmových sdružení
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Kofinancování sociálních služeb
CELKEM
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Definováno v návrhu
rozpočtu 2021
4 500 000 Kč
130 500 Kč
1 700 000 Kč
1 000 000 Kč
7 330 500 Kč

Definováno v návrhu
rozpočtu 2021
1 000 000,00 Kč
500 000,00 Kč
495 000,00 Kč
50 000,00 Kč
60 500,00 Kč
2 105 500,00 Kč

Definováno v návrhu
rozpočtu 2020
1 430 000,00 Kč
2 749 500,00 Kč
2 840 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
1 090 000,00 Kč
350 000,00 Kč
85 000,00 Kč
235 000,00 Kč
120 000,00 Kč
300 000,00 Kč
199 600,00 Kč
8 800 810,00 Kč

Informace z Obecního úřadu Krhová
Žádosti o dotace

Na prosincovém zasedání schválilo Zastupitelstvo obce Krhová podání žádostí o dotace a pověřilo starostku obce k podání žádostí o poskytnutí dotací do dotačních titulů.

Název žádosti o dotaci

Poskytovatel dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj a zároveň Národní sportovní agentura
Cyklostezka Krhová
Státní fond dopravní infrastruktury
Rekonstrukce LC Budička
Státní zemědělský intervenční fond
Rekonstrukce veřejného prostranství včetně přestavby stávajícího objektu na ve- Programu rozvoje venkova na období 2014–
řejné toalety
2020
Multifunkční objekt na hřišti v obci Krhová

Na začátku nového roku starostka obce Krhová reagovala na nové dotační výzvy a na základě rozhodnutí Rady obce Krhová
podala další žádosti o dotace.

Název žádosti o dotaci

Poskytovatel dotace

Dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Krhová
Obnova účelové komunikace Pod Horami
Most ev. č. M02 přes Srní potok v obci Krhová (U Kapličky)
Rekonstrukce veřejného prostranství včetně přestavby stávajícího objektu na veřejné toalety

Zlínský kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj
Programu rozvoje venkova na období
2014–2020

O případném získání finančních prostředků z dotace vás budeme informovat v dalším čísle Krhovského zpravodaje.

Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství
Svoz odpadu je v obci Krhová zajištěn Technickými službami Valašské Meziříčí s.r.o. Obec Krhová je zapojena do Motivačního
a evidenčního systému odpadového hospodářství MESOH. Každá popelnice je opatřena QR kódem, který se při vývozu načítá a je
přiřazen k účtu domácnosti. Každá domácnost obdržela také čárové kódy, které je nutné připevnit k pytlům s tříděným odpadem. Na
stránkách www.mojeodpadky.cz má také každá domácnost svůj účet, přihlašovací údaje jsou vytištěny na archu s čárovými kódy.
Kontaktní osobou na Obecním úřadě Krhová je paní Grygaříková (tel. 730517146).
Poplatek za komunální odpad je stanoven vyhláškou OZV č.2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za 590 Kč/osobu na kalendářní rok. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 30. června daného kalendářního roku. Poplatek lze zaplatit na podatelně obce nebo bezhotovostním převodem na
účet 3223748319/0800, Česká spořitelna a.s. Do poznámky je nutné uvést číslo popisné a jména osob, za něž je odpad placen.
Úleva se poskytuje účastníkům zapojených do Motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství dle Pravidel MESOH, a to ve výši dle počtu získaných EKO bodů, přičemž hodnota jednoho EKO bodu činí 7 Kč.
Příklad: Pan Novák má na stránkách mojeodpadky.cz v sekci svého účtu nasbíráno 15 EKO bodů. Žije v rodinném domě s manželkou a dvěma dětmi. Tzn. výše slevy pro jednoho poplatníka je počet EKO bodů: 15 * 7 Kč, sleva se tedy rovná 105 Kč. Následně od
částky 590 Kč odečteme slevu 105 Kč. Výše poplatku pro číslo popisné, kde pan Novák bydlí, činí 590 – 105 = 485 Kč.

Havarijní stav mostu přes Srní potok u kapličky
Most byl postupem času průtokem vody poškozen natolik, že jej
není možné nadále bezpečně využívat. Stav mostu vyžaduje jeho
kompletní nahrazení mostem novým. Vedení obce osadilo na zá-

kladě mostní prohlídky omezení zatížitelnosti a to 8 tun. Zároveň
objednalo provizorní přemostění, které bude umístěno na začátku
měsíce června.
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Informace z Obecního úřadu Krhová
Revitalizace pramene Jarošovka

Stav těsně před dokončením

Původní stav

Revitalizace hřbitova dále pokračuje
Představujeme vám další nový projekt obce Krhová na místním
hřbitově s názvem „Rekonstrukce veřejného prostranství, včetně přestavby stávajícího objektu na veřejné toalety“.
V návaznosti na probíhající revitalizaci zeleně na hřbitově, o kterém jsme vás informovali v Krhovském zpravodaji č. 2/2020, byl
vedením obce zpracován projekt na revitalizaci stávající márnice,
která je ve velmi špatném stavu. Revitalizace by měla transfor-

movat současné prostředí a samotnou márnici na stavbu, která
bude plnit funkci pietního místa. Vhodnými stavebními úpravami bychom rádi vytvořili občanům obce důstojné podmínky pro
chvíle vzpomínek na zesnulé v místě jejich posledního odpočinku.
Součástí nové stavby budou také zbudovány nové veřejné toalety.
V současné době vedení obce podalo žádost o dotaci a samotná
realizace stavby je podmíněna jejím získáním.

Současný stav – jižní pohled

Současný stav – východní pohled

Budoucí stav

Budoucí stav
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Informace z Obecního úřadu Krhová
Multifunkční objekt na hřišti v obci Krhová
Cílem projektu je vybudování místa aktivního odpočinku v obci
Krhová, navýšení sportovní infrastruktury a další zlepšování
kvality života obyvatel v atraktivním obecním prostoru.
Stávající objekt na fotbalovém hřišti je již za hranicí životnosti.
I přes údržbu a svépomocné práce na budově je současný stav
zázemí v nevyhovujícím, až havarijním stavu. Vnitřní prostory
jsou dispozičně a hygienicky nevyhovující. Stávající kabiny budou obcí ve spolupráci s fotbalisty, hasiči a dalšími svépomoci
odstraněny.

Veřejně přístupný multifunkčního objekt je navržen ze dvou budov. Budova umístěna ve spodní části je navržena jako zázemí pro
sportoviště s bufetem, venkovní terasou a sociálním zařízením.
V horní části jsou vyprojektovány prostory pro zázemí fotbalového oddílu včetně sociálního zařízení. Vedle budovy je umístěno
nové venkovního workoutové hřiště.
Projekt je rozdělen jak stavebně, tak i realizačně na dva roky. Zároveň vedení obce usiluje o získání finančních prostředků, a dokonce podalo dvě žádosti o dotace do různých dotačních titulů.

Volný pohyb psů
Zastupitelstvo obce Krhová se zabývalo stížností k otázce volného pohybu psů. Obec může pomocí obecně závazné vyhlášky
zakázat volný pohyb psů na veřejném prostranství a určit místa, kde musí být pes na vodítku, případně s náhubkem. Dokonce
může na některých místech výskyt psů zcela zakázat. Pokud obec
zakáže volný pohyb psů ve všech veřejných prostorech, musí zároveň stanovit a vymezit území, kde je volný pohyb povolen.
Zastupitelé obce řekli, že omezení pohybu psů je účinné ve velkých městech, a proto toto omezení nepodpořili. Zároveň žádají
majitele psů, aby dodržovali základní pravidla slušného chování.
A) Ať už je pes na vodítku nebo se pohybuje volně, za škody
jím způsobené vždy odpovídá majitel.
Na základě novelizovaného občanského zákoníku (NOZ) přestal být pes věcí a stal se „smysly nadaným živým tvorem“. To
znamená, že jeho majitel bude za škodu způsobenou psem odpovídat prakticky vždy.
B) Úklid exkrementů je povinnost majitelů stanovená i zákonem.
Povinnost po svém mazlíčkovi uklízet není jen otázkou slušnosti, vyžaduje ji i přestupkový zákon.
C) V lese reguluje pohyb psů zákon o lese a zákon o myslivosti. Režim je tam přísnější a sankce vyšší.
Podle lesního zákona je mimo jiné zakázáno rušit ticho a klid
a znečišťovat les odpady a odpadky. Zákon o myslivosti pak zapovídá plašit zvěř a bránit jí při hnízdění a kladení mláďat jakýmkoli způsobem. Také zakazuje nechat pobíhat psy mimo vliv
majitele či vedoucího.
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INFORMACE O PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Poplatek za nakládání s komunálním odpadem
Dle Obecně závazné vyhlášky Obce Krhová č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Vyhlášku najdete na webových stránkách (www.krhova.cz) nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Sazba poplatku
Splatnost poplatku
Hotovostní platba:
Bezhotovostní platba:

590 Kč / ročně
V současné době každé číslo popisné obdrželo do schránek informaci z obecního úřadu Krhová
s výší poplatku a uvedeným variabilním symbolem.
jednorázová nejpozději do 30. 6. 2021
Obecní úřad Krhová, Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová
bankovní účet obce: 32 23 74 83 19/0800
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu každého poplatníka.

V případě uplatnění slevy nebo úlevy od poplatku je povinnost doložit náležité doklady, jinak nelze slevu uznat – podrobnosti
v Obecně závazné vyhlášce Krhová č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Poplatek za psy
Dle Obecně závazné vyhlášky Obce Krhová č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
Vyhlášku najdete na webových stránkách (www.krhova.cz) nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Sazba poplatku:

100 Kč
150 Kč
50 Kč
75 Kč

za prvního psa
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let

Splatnost poplatku:
Hotovostní platba:

jednorázová nejpozději do 30. 6. 2021
Obecní úřad Krhová
Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová
Bezhotovostní platba:
bankovní účet obce: 32 23 74 83 19/0800
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu každého poplatníka.

Připomínáme, že si doposud někteří občané nevyzvedli známky pro své psy. Známky jsou k dispozici na obecním úřadě.
V případě uplatnění slevy nebo úlevy od poplatku je povinnost doložit náležité doklady, jinak nelze slevu uznat – podrobnosti
v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.

Daň z nemovitosti
Sazbu, splatnost a platbu daně z nemovitosti vyřizujte Finanční úřad Valašské Meziříčí (Vrbenská 742, 757 01 Valašské Meziříčí)
stejně tak jako v přecházejícím roce.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ OBCE KRHOVÁ
Termíny svozu komunálního odpadu:
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1. 1., 15. 1., 29. 1., 12. 2., 26. 2., 12. 3., 26. 3., 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6., 18.
6., 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8., 10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11.,
3. 12., 17. 12., 31. 12.

Termíny svozu pytlů s plastem:

1. 1., 5. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5., 4. 6., 2. 7., 6. 8., 3. 9., 1. 10., 5. 11., 3. 12.

Termíny svozu pytlů s papírem:

26. 2., 30. 4., 25. 6., 27. 8., 29. 10., 31. 12.

Nápady pro Krhovou
„JAK NA TO“
Máte nápad, jak změnit naši obec, a nevíte, co s ním a na
koho se obrátit? Chcete se aktivně zapojit do života v Krhové?
Obec Krhová od roku 2018 zavedla tzv. participativní rozpočet
s názvem Nápady pro Krhovou, na který uvolnila částku 100
tisíc korun. Tyto peníze mohou být použity třeba právě na Váš
projekt. Obec tyto peníze poskytne na nápady, které získají
ve veřejném hlasování na webových stránkách obce Krhová
(www.krhova.cz), nejvyšší počet hlasů.
A jak přesně bude celý proces probíhat? S návrhem může přijít
každý občan Krhové, který je starší 15 let. Projekt musí splnit
i další podmínky výzvy, třeba to, že se místo realizace Vašeho
nápadu nachází na pozemcích obce nebo v budovách patřících
obci. Nápad musí také zahrnovat orientační propočet nákladů
a časový harmonogram pro realizaci.
Vaše návrhy projdou nejprve formální kontrolou, která ověří,
jestli je formulář správně vyplněn, jestli jsou doloženy všechny

povinné přílohy a zda se nápad týká pozemků a budov ve vlastnictví obce Krhová. Návrhy, které projdou formální kontrolou,
se posoudí v další fázi, jestli jsou nápady z technického pohledu proveditelné a jestli je jejich uskutečnění v kompetenci obce.
V květnu budou všechny realizovatelné návrhy představeny veřejnosti, a to na stránkách www.krhova.cz.
O tom, které návrhy budou nakonec realizovány, rozhodnou
hlasováním sami občané Krhové. Hlasování se uskuteční od 1.
do 30. června 2021. Vítězný nápad obec Krhová zařadí do finančního a časového plánu obce.
Zapojte se! Formulář pro vyplnění naleznete na poslední
straně tohoto zpravodaje.
S přátelským pozdravem
Ing. Kateřina Halaštová,
starostka obce

JAK TO BUDE PROBÍHAT?
Všechny náležitosti a informace vztahující se k projektu „Nápady pro Krhovou“ naleznete na webových stránkách obce Krhová.
Informace Vám poskytne:
Ing. Kateřina Halaštová, starosta@krhova.cz, tel. 730 517 160
Upozornění: V případě osobní konzultace Vašeho návrhu je nutná telefonická rezervace
termínu na tel. 730 517 160. Neváhejte nás kontaktovat, jsme tady pro vás!

CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET?
Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do
rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz
z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy o tom, co by
se za tyto peníze mělo v obci v následujícím roce vylepšit. Při
tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za asistence města setkávají

na lokálních či tematických veřejných diskusích a sousedských
setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit
a jak. Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení
z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat.

Máte nápad !!
Od 15. 2. 2021 startuje výzva „Nápady pro Krhovou“. Přihlaste
se a získejte na svůj nápad finanční prostředek a obec Krhová ho
zařadí do svého plánu.

Vyplňte formulář.
Formulář najdete na webových stránkách obce Krhová a v Krhovském zpravodaji. Vyplňte ho a odešlete v termínuj od 15. 2.
2021 do 30. 4. 2021.

Hodnocení.
Nápad prochází kontrolou, v níž se hodnotí formálnost a přijatelnost. Obec Krhová posoudí jeho proveditelnost.

Hlasujte!!
Vyberte a hlasujte na webových stránkách obce Krhová pro ten
nejlepší projekt. Termín hlasování od 1. 6.2021 do 30. 6.2021.

Realizace.
Vítězný nápad zařadí obec Krhová do svého plánu.
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Nápady pro Krhovou
NÁPADY PRO KRHOVOU
Název nápadu

Zkrácený popis nápadu (anotace)

Identifikace předkladatele
Jméno a příjmení:
Adresa bydliště:
Telefon:
E-mail:
Předkladatel je starší 15 let

Základní informace o nápadu
Přesná lokalizace místa, kterého se realizace týká (místo, ulice, katastrální číslo pozemku)
pozn: vlastníkem pozemku, budovy musí být obec Krhová

Popis nápadu (zde popište současný a zamýšlený stav)
Jaký problém nápad řeší:
Co je cílem nápadu:
Výstupy nápadu:

Harmonogram nápadu
Navrhované datum zahájení nápadu:
Navrhované datum ukončení nápadu:

Rozpočet nápadu v Kč (navrhovaný rozpočet nápadu)
Souhlasím s Výzvou Participativního rozpočtu 2021
Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (známém též pod zkratkou GDPR)
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) pro účely realizace Participativního rozpočtu obce Krhová pro rok 2021 Osobní údaje budou zpracovávány po
dobu nezbytně nutnou pro realizaci všech nezbytných kroků směřující k realizaci Participativního rozpočtu 2021, po ukončení realizace výstupů
z Participativního rozpočtu 2021 budou tyto osobní údaje zničeny.
Povinné přílohy odeslat elektronicky na email starosta@krhova.cz do 30.4.2021
- vyplněný elektronický dokument Nápady pro Krhovou - formulář pro nápad (*excel)
- fotodokumentace současného stavu případně vizualizace stavu budoucího. Doložení fotografie místa realizace nápadu - maximální velikost 3 MB, formátu
pdf., jpg., png.
ZÁROVEŇ tento FORMULÁŘ NÁPADU doručte v  LISTINNÉ PODOBĚ podepsanou předkladatelem na podatelnu Obecního úřadu Krhová, Bří Podmolů
441, 756 63 Krhová a to v úředních hodinách nebo prostřednictvím poštovních služeb a to do termínu 5. 5. 2021 do 17 hod.

Tříkrálová sbírka

VÝNOS Z KASIČEK
AKTUÁLNÍ VÝNOS ONLINE KASIČKY
K 28. 1. 2021

CELKEM
Branky
Choryně
Dolní Bečva
Horní Bečva
Hutisko Solance
Jarcová
Kelč
Kladeruby
Krhová
Kunovice
Lešná
Loučka
Malá Bystřice
Podolí
Police
Poličná
Prostřední Bečva
Rožnov pod Radhoštěm
Střítež nad Bečvou
Valašská Bystřice
Valašské Meziříčí
Velká Lhota
Vidče
Vigantice
Zašová
Zubří

1 007 407 Kč
153 177 Kč

1 160 584 Kč
11 419 Kč
18 248 Kč
76 120 Kč
43 961 Kč
42 474 Kč
4 753 Kč
76 898 Kč
10 451 Kč
9 274 Kč
15 961 Kč
22 707 Kč
12 858 Kč
4 695 Kč
3 225 Kč
15 076 Kč
8 039 Kč
49 327 Kč
80 504 Kč
12 518 Kč
65 521 Kč
186 037 Kč
9 849 Kč
52 539 Kč
27 748 Kč
68 294 Kč
78 911 Kč
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Mobilní hospic Strom života je tu pro vás i v době pandemie
Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně nemocné v kriticky
přetížených nemocnicích? Zákaz
návštěv, bezmoc a strach, že už se
nikdy neuvidíte, a možná se ani
nestihnete rozloučit, může potkat každého z nás.
V dnešní pandemické době, kdy
je všechno naruby a mění se ze dne na den, organizace Mobilní hospic Strom života se svými pobočkami neomezuje provoz
a poskytuje vysoký standard specializovaných zdravotních a sociálních služeb v domácím prostředí pacientů. Bezplatné služby
jsou určeny pacientům s nevyléčitelnou nemocí v posledním stádiu, u nichž už byly vyčerpány všechny možnosti léčby, a jejich
blízkým.
Snažíme se tak ulehčit přeplněným nemocnicím a vyčerpaným
zdravotníkům, pro které je prioritou péče o pacienty s onemocněním koronaviru. Ostatní neakutní péče je značně omezována.
V péči o umírajícího člověka je rodina tím nejdůležitějším člán-
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kem a spolu s pracovníky hospice naplňuje poslední přání pacienta, zůstat do posledního vydechnutí v rodinném kruhu, doma.
Pracovníci hospice jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně,
sedm dní v týdnu. Služby poskytujeme v rámci Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. Mobilní hospic Strom
života dbá o maximální ochranu svých pracovníků, pacientů
a jejich rodinných příslušníků. Je připraven postarat se i o nevyléčitelně nemocné pacienty s podezřením onemocnění koronaviru či o již nemocné.
Cílem Mobilního hospice Strom života je nenechat nikoho
bez pomoci, ulehčit přeplněným nemocnicím a přepracovaným zdravotníkům. Proto nemusíte mít obavu, nebudete na
to sami!
Více informací o službách a možnostech o tom, jak Mobilní
hospic Strom života kontaktovat, naleznete na www.zivotastrom.
cz nebo na telefonním čísle 553 038 016.
Smrt patří neodmyslitelně k životu, zaskočí nás, ale měla by být
důstojná a milostivá, protože je vždy jedinečná.
Tým pracovníků Mobilního hospice Strom života

MŠ Krhová - v naší mateřské škole se pořád něco děje…
Projděte se kolem školky
Zveme všechny rodiče s dětmi, aby se prošli kolem naší mateřské školy a podívali se, co je u nás nového.
Na plotech jsme připravili zajímavé a zábavné úkoly, které mohou rodiče a děti společně plnit. Věříme, že se vám to bude líbit!

vat. Snažme se proto žít tím, co je právě teď. Je to ta nejsmysluplnější strategie, kterou můžeme uplatnit. Nevíme, co bude zítra,
kdo z nás onemocní, co se stane. Soustřeďme se tedy co možná
nejvíce na věci, které jsou kolem nás, a hlavně na lidi, kteří tvoří
náš svět. Žádné „mám tě ráda“, „to se ti povedlo“, „jsi šikula“
nebo „to je prima, že jsme spolu“ nenechávejme na zítra. Když
se na sebe budeme usmívat, byť v mnoha případech pod rouškou,
bude nám určitě mnohem lépe.
Velké poděkování patří technickým pracovníkům obce a jejímu vedení za výbornou spolupráci a schopnost okamžitou realizaci našich technických požadavků.
V tomto období nám zbyl čas i na to, abychom vymezili prostory k ukládání věcí k pracovním činnostem jednotlivých tříd, kde
nám pracovníci obce nainstalovali nové regály.
Moc děkujeme!
Šuláková Vlaďka a Gefingová Ivana

Mateřská škola v době uzavření
Ani v době uzavření mateřské školy od 1. 3. 2021 personál nezahálel.
Nastartovali jsme distanční výuku pro předškoláky. Na začátku
každého týdne měli naši předškoláci připravené tematické úkoly
na celý týden. Byly v nich činnosti, které mohou být pro děti poučné i zábavné. Podle výběru rodičů jsme úkoly posílali on-line
nebo si je rodiče vyzvedli ve schránkách.
Logopedická péče nejde dost dobře provádět distančně, proto
jsme se s rodiči předškoláků domluvili na časových harmonogramech, kdy individuálně a jednotlivě docházeli s dětmi
do školky k logopedické intervenci.
Také jsme narychlo zorganizovali akci, kdy jsme vyzvali rodiče, aby s dětmi pomohli uklidit naši obec. Učitelky z naší školky
vyrazily na hřiště a odpadu se tam našlo opravdu hodně. Je nám
líto, že se někteří lidé nenaučili, jak s odpadky nakládat a jak jejich odhození v přírodě naši zem hyzdí. Děkujeme všem rodičům
a dětem, kteří se k naší akci připojili.
Bohužel žijeme v nelehké době a do budoucna přesně nevíme,
jak budou například školy z důvodu opatření koronaviru fungo-
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MŠ Krhová - v naší mateřské škole se pořád něco děje…
RYBIČKY ZACHRAŇUJÍ BEČVU
Ve dnech 20. až 28. února probíhala aukce výtvarných děl
„Uměním za obnovu Bečvy“, kterou pořádala galerie Prostor
ve Valašském Meziříčí. Výtěžek z prodeje byl předán Českému
rybářskému spolku na nákup ryb. Děti ze třídy Rybiček, pod vedením paní učitelky Dáši Přadkové, malovaly špachtlí, kreslily
a tvořily koláže s námětem vody a ryb. Jednu výtvarnou práci

udělaly paní učitelky Jitka a Dáša. Obrázky měly velký úspěch,
byly vystaveny v průchozí chodbě galerie Prostor a mohla je
vidět i veřejnost. O práci našich dětí natočila krátkou reportáž
i regionální televize Valašsko. Jsme rádi, že jsme mohli přispět
k záchraně života v naší řece Bečvě.

ZŠ Krhová
Školní rok pokročil do druhé poloviny
Jeden z nejnáročnějších školních roků se přehoupl do druhé poloviny. Žáci druhé pololetí zahajovali různými způsoby. Mladší
školáci prezenčně a starší distančně při online výuce.
Prvňáci a druháci stále mohli navštěvovat školu a jejich docházku jsme se snažili přizpůsobit všem hygienickým nařízením.
Hodiny tělesné výchovy jsme řešili pobytem venku, bobováním
a procházkami na čerstvém vzduchu. Od března jsme se připojili
ke starším žákům a nastala pro všechny online výuka.
Vyučování probíhalo každý den formou videokonferencí a přímého kontaktu s dětmi. Prvňáčky a druháky jsme rozdělili
do menších skupinek, tak, aby výuka byla pro děti jednodušší
a mohli udržet pozornost. O co jsme to ulehčili dětem, o to byla
práce náročnější pro paní učitelky, které strávily u počítačových
obrazovek mnoho času. Už teď je vidět, že se opatření vyplatilo
a nemusíme řešit nedostatky ve znalostech.
Offline formu vyučování, tedy zadávání domácích úkolů, jsme
samozřejmě používali také. Zde bych chtěla poděkovat všem rodičům za výbornou spolupráci při distanční výuce a kontrolách
domácích prací žáků. Je zřejmé, že našim rodičům není vzdělání

jejich dětí lhostejné i když mají spoustu svých pracovních povinností.
Škola má k dispozici technické vybavení (notebooky), které
jsme zapůjčovali žákům. Této možnosti využilo 11 rodin a zdá
se, že jim naše vybavení velmi pomohlo. Víme, že mnohé rodiny
řešily více dětí na online výuce a s tím spojené technické problémy. Kvalita připojení k internetu, byla alfou a omegou všech
zúčastněných. Občas se stávalo, že se přerušilo spojení s ostatními, postupně jsme dokázali řešit i tyto situace. Paní učitelky
zadávaly domácí úkoly přímo do námi používané aplikace a bylo
snadno dohledatelné, na čem mají žáci pracovat.
Celkově hodnotím období distanční výuky u nás ve škole kladně, i když vím, že prezenční výuce se nemůže vyrovnat.
V současné chvíli jsme se znovu vrátili k prezenční výuce za
velmi přísných opatření. Přišlo období testování všech žáků i zaměstnanců školy, což není jednoduchá situace a snažíme se ji
zvládat nejlépe jak umíme.
Mgr. Ivana Pavlicová, ředitelka školy
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JSDH Krhová
Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Krhová v roce 2020
V loňském roce jsme měli rekordních jedenáct výjezdů. Průměr
výjezdů sborů zařazených do jednotky požární ochrany JPO V jsou cca 3 výjezdy ročně. Poprvé jsme mohli využít a vyzkoušet náš nový dopravní automobil Mercedes Benz Sprinter.
V březnu a dubnu jsme byli nápomocni obci při rozvozu dezinfekce a roušek občanům.
V červnu přišly vydatné deště a s nimi riziko, a bohužel i následné vylití místního potoka na několika místech Krhové. Pytlovali jsme písek a následně rozváželi, odčerpávali jsme vodu ze
sklepů a uvolňovali jsme ucpané propusti.
V červenci jsme byli povoláni na Hrádky k požáru průmyslové
haly. Zde zasahoval také hasiči z Valašského Meziříčí a Dezy,
Rožnova p. Radhoštěm, Poličné a Jablůnky.
V září a říjnu jsme po vydatných deštích odčerpávali vodu ze
sklepů a lagun.
V prosinci jsme po silném větru byli povoláni k odstranění několika stromů, u nichž hrozil pád.
Během roku jsme měli dvě námětové cvičení zaměřené na dálkovou dopravu vody. Cvičení bylo v Lešné u příležitosti oslav
135 let založení Sboru dobrovolných hasičů Lešná a na Juřince
v rámci okrskového cvičení.
V červnu se někteří z nás stali dobrovolníky při záchranářském
benefičním dni na Hliníku. Byla to kynologická soutěž, ve které
záchranářští psi hledali na různých místech zavalené a ztracené
osoby. My jsme dělali figuranty, ony zavalené osoby. Počasí bylo
bohužel velmi deštivé a terén podmáčený a bahnitý.
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V srpnu proběhla Valašská rally, kde jsme zabezpečovali „erzety“ v Lešné a na Juřince. V průběhu závodu naše jednotka profesionálně zasahovala u nehody závodního vozu. Pomohli jsme vyprostit a transportovat pacienta do vrtulníku. Od ředitele závodu
jsme dostali děkovný dopis za profesionálně zvládnutou situaci.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krhová je zařazena v kategorii JPO-V. Od ohlášení poplachu bychom měli vyjet do desíti
minut. Průměrný čas výjezdu máme sedm minut. V jednotce je
šestnáct hasičů, kteří jsou každoročně přeškolováni na velitele,
strojníky, obsluhu motorové pily a školení řidičů. Tuto činnost
všichni dělají dobrovolně ve svém volném čase bez finanční náhrady.
K vybavení jednotky patří prvovýjezdový dopravní automobil
Mercedes Benz Sprinter a druhé vozidlo Avia 21. Ve vybavení
máme dále kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo, motorovou stříkačku PS 12 a motorovou pilu.
V tuto dobu máme zažádáno o dotaci vyhlášenou Zlínským
krajem pro jednotky sborů dobrovolných hasičů na pořízení vybavení k povodním. Výsledek zatím nevíme.
Naše jednotka je určena k výjezdům v obci Krhová a výjimečně
je povolána mimo obec. Povoláváni jsme z Krajského operačního
střediska Zlín KOPIS pomocí SMS a následným spuštěním sirén.
Chtěl bych poděkovat všem členům jednotky za vzornou a příkladnou práci a popřát klidný letošní rok.
Dalibor Sekyra
velitel jednotky

SDH Krhová
Voda je živel
Nevím jak vám, ale nám rok 2020 přinesl nemálo rodinných
nepříjemností. Kromě vážných úrazů, koronaviru a porouchaných domácích spotřebičů se po několika suchých letech přivalily i dešťové srážky. Asi si pamatujete na konec září, kdy pršelo
několik dní v kuse. Ačkoliv máme poměrně nový domek, tak
jsme zjistili, že v pokoji na komínovém tělese se objevila vlhkost na omítce. Nikdy tam nebyla a asi to byla předzvěst něčeho
horšího, protože následující den nám sklep zatopila hnědá voda.
Dosahovala do výšky cca 35 cm. A to už fakt není sranda, v takových chvílích oceníte rychlou pomoc. Na sousedskou radu a díky
novému vozu přijela do hodiny vybavená jednotka SDH Krhová
a během chvilky odčerpali tu bahnitou vodu ze sklepa. Hasiči si
nic nevzali z nabídnutého občerstvení, protože hned pak odjeli na
další akci s názvem „Bližnímu ku pomoci“.

Chtěl bych tímto vyjádřit neobyčejný vděk těmto chlapům.
Těm, kteří ve svém volném čase drží v pohotovosti, ve dne v noci
jsou připraveni pomoci druhým v nesnázích, odstraňují živelné
události a zmírňují katastrofické scénáře. To vše bez nároku na
odměnu či mzdu. Nutno připomenout, že v normálních dobách
pomáhají organizovat obecní akce jako jsou veselice, rozžíhání
vánočního stromu, dětský den, prodávají kapry a podporují další
společenské události. Opravdu klobouk dolů před nimi a jejich
ochotou pomoci. Takže až bude po všech těch „lockdownech“
a omezeních a budete si zase u našich hasičů kupovat svařák,
pivo nebo guláš – nechte jim tam pořádné spropitné navíc. Ne
z vypočítavosti, ale z vděčnosti, že tady v Krhové takovou skvělou jednotku dobrovolných hasičů máme.
Michal Perutka
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Stopy lidského umu
Při svých cestách do zaměstnání, za nákupy, na úřady nebo jen
tak během víkendové procházky mnohdy bezmyšlenkovitě míjíme místa, aniž si uvědomujeme, že zde fungovaly různé provozy
v podobě mlýnů, valch, pil, sušíren ovoce, kováren či jiných zařízení. Našim předkům pomáhaly se zpracováním plodin, produkovaly suroviny i hotové výrobky, dávaly obživu mnoha lidem.
Zpravidla byly vybaveny jednoduchým zařízením, nejednou využívaly vodní sílu. Co ale měly společné, byla dovednost a řemeslný um zdejších lidí. Postupující modernizace a nové technologie
postupně zapříčinily, že mnohé z provozů stagnovaly, upadaly,
až nenávratně zanikly. S postupujícími léty se zasypaly náhony, vniveč přišlo vnitřní vybavení a nejednou zmizely z povrchu
zemského i samotné stavby. Stopa svědčící o jejich existenci zůstala zachována jen v archivních dokumentech, obrazech a starých fotografiích – a také v lidské paměti. Při různých příležitostech se alespoň střípky z těchto minulých dob daří připomenout,
uvést znovu ve známost na výstavách, v knihách, při besedách.
Stále je ale ještě kolem nás množství zapomenutých míst a památek, která zůstávají zasuta prachem zapomnění. Připomenout
alespoň některé z těchto provozů někdejšího rožnovského panství chce projekt „Stopy lidského umu“. Dokumentujeme mlýny,
pily, lomy a lokální zdroje kamení, hliníky, valchy, potašárny,
sklárny, sušírny ovoce, kovárny, náhony, salaše, ledárny, kovárny, hamry, milířiště a další provozy. Výzkum od minulého roku
zaštiťuje Etnologický ústav Akademie věd a Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Národním
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muzeem v přírodě a Muzeem regionu Valašsko.
Kromě výrobních a provozních objektů, vzpomínek na ně, písemných i obrazových dokumentů nás zajímají také místa v krajině a jejich pojmenování vycházející s někdejších provozů. Přestože se na projektu podílí skupina etnologů, historiků, geografů,
specialistů na historickou krajinu a tradiční hospodaření, počet
historických zařízení i zdroje informací jsou natolik četné, že budeme rádi za jakoukoliv pomoc. Celý tým proto ocení informace o objektech, jménech, příbězích či dokumentech, které k nim
pojí. Stejně důležité jsou kresby, obrazy či staré fotografie objektů, jejich majitelů a okolní krajiny, ale také kontakty na osoby,
kteří si na provoz některého z objektů a život kolem něj pamatují.
Výsledky tříletého projektu budou v roce 2022 přiblíženy na
výstavě, která bude putovat po muzeích v regionu, prostřednictvím map, knih, besed a interaktivních naučných stezek. Již nyní
mají zájemci k dispozici webovou stránku www.stopyumu.cz.
Pokud byste měli tip na některý z uvedených provozů nebo
místo, máte doma historické dokumenty či fotografie, případně disponujete dalšími informacemi, můžete nám dát vědět na:
stopyumu@stopyumu.cz. I zdánlivě drobné sdělení nás může
dovést k důležitým poznatkům.
Za výzkumný tým děkují PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D. (Etnologický ústav Akademie věd ČR) a doc. PhDr. Daniel Drápala,
Ph.D. (Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity).

ČČK Krhová
Aktivity Místní skupiny Českého červeného kříže Krhová v době pandemie
Členkám Místní skupiny Českého červeného kříže Krhová není
lhostejná situace v době pandemie Covid-19.
Přestože je činnost pro veřejnost omezená, snažíme se pomáhat,
jak je to jen možné. Na výzvu vedení Oblastního spolku ČČK
Vsetín a na požádání významné firmy ve Valašském Meziříčí se
celý únor podílíme na odběru testů zaměstnanců na Covid-19.
Testování děláme až několikrát týdně. Při každém odběrovém
dni je testováno cca 50–70 zaměstnanců. Tato činnost bude prováděna až do odvolání.
Ochotná spolupráce byla oceněna nejen představiteli OS ČČK
Vsetín, ale také vedením firmy. Další činností MS ČČK Krhová
je podle možností pokračování ve školení zdravovědy jako sou-

část výuky posluchačů autoškol. Další činnosti jsou velmi omezené. Jsme rády, že i tímto způsobem můžeme být nápomocny
při zvládání nepříjemné situace.
Těšíme se na veřejná setkání, jako je přednášková činnost, aktivní zapojení při krhovské veselici nebo účast na „Pohádkovém
lese“.
Děkuji všem členkám za jejich aktivity a přeji všem občanům
Krhové hodně zdraví a sil do dalšího období.
Za MS ČČK Krhová
Jarmila Kotasová – předsedkyně
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ZO ČZS Krhová
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Krhová
Naši členové Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Krhová mají v současné nepříznivé situaci velmi omezené
možnosti aktivit. Museli jsme zrušit plánované odborné přednášky, výstavy, zájezdy a další akce. Diskutovali jsme o provedení dalšího ročníku zajímavé společné vycházky pod názvem
„Krhovská Hromnice 2021“. Nakonec jsme se dohodli, že akci
uskutečníme.
V sobotu 6. 2. 2021, těsně po svátku Hromnice, jsme uspořádali již 4. ročník výšlapu pro zahrádkáře a příznivce „Krhovské
Hromnice“. Náš cíl byl pramen Jarošovka a vrchol Budičky. Přes
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nepřízeň počasí a blátivý terén se sešlo celkem patnáct zájemců. Absolvovali jsme v dobré náladě nepříjemný terén a vydrželi
nepříjemné počasí. Dosáhli jsme cíle a provedli zápis do knihy
účastníků. Všichni jsme se vrátili ve zdraví a plní dojmů z pohodové vycházky.
Děkuji organizátorům, především příteli organizace Petřekovi
za velkou vůli a všem účastníkům za účast a odvahu překonat
vlastní pohodlí.
Za ZO ČZS Krhová
Ing. Vítězslav Kotas - předseda

Včely a včelaři nejen v Krhové
Kromě toho, že jste již v životě dostali od včely žihadlo, a tedy
víte, že včela píchá, že jste si zakoupili med, a tedy víte, že je
sladký a lepivý a že včely létají z květu na květ a opylují tak stromy a rostliny, víte taky, že…?
- Krhová má 22 včelařů místních a 11 včelařů přespolních,
kteří pečují o celkem 311 včelstev.
- Krhová je součástí Českého svaz včelařů, sloučena pod základní organizaci Valašské Meziříčí (dále ZO), spolu s dalšími
14 katastry.
- ZO Valašské Meziříčí je jednou z největších včelařských
organizací v republice.
- Letní včela žije přibližně 60 dní, zatímco zimní od září do
března.
- Vývoj včely od vajíčka, přes larvu až po dospělce trvá 20
dní a u trubce 24 dní.
- Organizace včelstva je přísně hierarchická, matriarchální
a včelstvu velí královna
- Včela po vylíhnutí pracuje 2 dny jako čistička, 8 dní jako
kojička, dalších 10 dní jako producentka vosku, zpracovatelka
potravy a strážkyně česna v úlu a od 21. dne pracuje již jen
jako létavka obstarávající nektar a pyl.
- Včely mají svou vlastní „řeč“ s níž se dorozumívají, sdělují
si například směr a místo bohaté na potravu.
- Mladá královna vyletí jen jedenkrát za život z úlu k zásnubnímu letu, při kterém ji oplodní trubci.
- Královna v sezóně klade denně až 2000 oplodněných vajíček a kladení jí vydrží přibližně 3 roky.
- Z neoplodněných vajíček se líhnou trubci, jejichž jedinou
funkcí v úlu je v pravý čas vyletět na zásnubní let a oplodnit
královnu.
- Z celkového počtu cca 2000 trubců v úlu se s královnou
spáří jen 4–10 jedinců, kteří po kopulaci přijdou o pohlavní
orgány a hynou.
- Koncem léta jsou zbylí trubci, kteří žijí přibližně 3 měsíce,
vyhnáni z úlu a hynou hlady, protože se bez dělnic neuživí.
- Včela si po píchnutí vytrhne žihadlo i s jedovým váčkem,
protože na něm má zpětné háčky a pak umírá.
- Královna má také žihadlo, ale nikoliv na svou obranu, ale
na boj s jinou královnou, vás tedy nepíchne.
- Královna se líhne ze stejného vajíčka jako každá jiná vče-

la, rozdíl je v tom, že v jiné buňce a krmena jinak než ostatní
včely, tedy mateří kašičkou.
- Žihadlo po vytrhnutí pulzuje a z jedového váčku i nadále
pumpuje jed do rány.
- Včelí jed (obecně žihadlo) je léčivý, působí pozitivně jako
antirevmatikum, protisrážlivá látka, posiluje srdce, antineuralgikum, také to je látka rozšiřující cévy.
- Dalším léčivým produktem včel je propolis, působící
mimo jiné antisepticky, lze jej užívat vně i vnitřně rozpuštěný
v lihu na tinkturu.
- Neplatí zcela doslovně pravidlo, že „po všeckém je hovno,
jen po včelách med“, protože med se tvoří v medném váčku,
prochází složitou enzymatickou přeměnou, a není tedy předmětem klasického vyměšování.
- Med nelze tedy vyrobit synteticky.
- Med je superpotravinou, kterou nelze ničím nahradit.
- Základní druhy medů jsou jarní – květový, medovicový –
spadový, jinak též nazývaný tmavý lesní med.
- Dalším produktem včelích žláz je vosk.
- Aktivní rok včely končí „podletím“, což je měsíc červenec.
- Včelám ubývá pastva sečením trávníků na zelený pažit,
mýcením lesa po kůrovcových kalamitách, aj.
- Rostliny potřebují včely k opylení, bez nich zanikne život
nejdříve rostlin, pak všeho ostatního.
Mějte to prosím na paměti, nezabíjejte včely, již tak jich dost
zahyne na čelním skle aut a po chemických postřicích zemědělských plodin kvůli roztočům, kterých se nedokáží zbavit ani za
pomoci člověka. I včely mají své nemoci, které je trápí. Přispějte
k pestrosti „nektarodárných“ rostlin ve svých zahradách, zažeňte
včelám hlad na jaře výsadbou vrb jív a jejich „kočiček“, které jsou
spolu s prašníky lískových keřů první jarní potravou. A ruku na
srdce, já těm včelám na jejich životě a práci nic nezávidím. Je to
dřina od začátku až do konce, odpočinek ani rekreaci neznají.
No, nemáme se dobře? Tak si toho važme a ať nám to dlouho vydrží! Mějme ke včelám úctu a když si na ně čas od času
vzpomeneme, tak si uvědomme, že i my jsme součástí koloběhu
v přírodě, který nemalou měrou ovlivňujeme svým přístupem
i chováním.
Krásné předjaří Vám všem přeje za ZO ČSV Valašské Meziříčí
Ing. Václav Tlapák, Ph.D., jednatel

19

Spolek Šikovné ruce
Vzhledem k pandemické situaci nejen v Česku
se nemůžeme pravidelně
scházet a tím i společně
tvořit. To ale neznamená,
že naše ruce zahálí. Právě
naopak. Šití roušek máme
za sobou, navíc momentálně již nejsou potřeba.
Některé naše členky,
konkrétně paní Ivana Říhová a naše „čestná členka“ paní Marie Štreitová háčkují a pletou oblečky a chobotničky
pro nově narozená miminka pro porodní oddělení Nemocnice
Agel ve Valašském Meziříčí, kde o tyto výrobky mají velký zájem (viz foto).
Ostatní vyrábí vše pro potěchu oka i ducha nejen svého, ale
i nejbližšího okolí. Své výrobky si tak alespoň prostřednictvím
mailu navzájem ukazujeme.
Všechny se strašně těšíme, že hned jak to půjde, uskutečníme
naše společné setkání.
Iveta Holzerová
Spolek Šikovné ruce v Krhové
KRHOVSKÝ ZPRAVODAJ: vydává Obec Krhová se sídlem Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová, IČ: 1265750, občasník, evidenční číslo MK ČR E
21396. Redaktoři: Bc. Ivana Gefingová, Věra Čačková, Mgr. Ivana Pavlicová, Renata Baculová, MBA, Vendula Grygaříková. Každý autor odpovídá
za obsah svého článku. Vydání: číslo 1/2021, ročník VIII., v Krhové, 23 . 4. 2021, v nákladu 800 ks výtisků, distribuováno zdarma do všech schránek.
Zpravodaj je k dispozici na Obecním úřadě Krhová a zveřejněn na webových stránkách obce www.krhova.cz. Žádáme občany, kteří ve své poštovní
schránce neobdrželi vydání zpravodaje, ať to ohlásí na Obecní úřad Krhová nebo e-mailem na adresu redakce@krhova.cz s přesným uvedením
doručovací adresy. Další příspěvky do Zpravodaje Krhová zasílejte do 12. 6. 2021.
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