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Úvod starostky
Milí Krhovjané,
poslední měsíc v roce je časem pro bilancování. Ohlédněte se se
mnou za tím letošním a připomeňme si, co jsme pro rozvoj naší
obce udělali.
V sekci informace z Obecního úřadu Krhová vás v každém čísle
informujeme o našich činnostech a aktivitách. Z výčtu tohoto roku
bych ráda zmínila započetí stavebních prací na multifunkčním objektu na fotbalovém hřišti a zvoničce v ulici V Břízkách. Podařilo
se nám zrealizovat projekt obnovy zeleně na hřbitově (oplocení)
a opětovné zpřístupnění staré úvozové cesty ze hřbitova na ulici
Hrádky. Bezmála 1 mil. korun jsme investovali do oprav našich
komunikací. Komunikace pro opravu vybíráme především podle
jejich stavu. V rámci údržby jsme opravili novým povrchem komunikaci směrem na Hrádky. Opravy komunikací jsou položka, která
je součástí našich každoročních investic.
Na další stránce jsem vám stručně vypsala přehled pořízení majetku, investičních akcí a oprav v roce 2021. V tabulce jsou vyzdvihnuty jen základní a zajímavé aktivity. Zároveň z ní vyplývá, že obec
díky dotačně podpořeným projektům získala finanční prostředky
až ve výši 1,3 miliónů korun. Do konce roku očekáváme dotace
k lesnímu hospodářství a k zeleni.

To byla krátká rekapitulace toho, co se nám podařilo v roce 2021. Teď
bych ráda nastínila, na čem pracujeme nyní. V příštím roce budou
realizovány tyto investiční záměry, na které máme schválené žádosti
o dotace. Jedná se o tyto projekty: cyklostezka Krhová, protipovodňový varovný a informační systém a rekonstrukce veřejného prostranství vč. přestavby stávajícího objektu márnice na veřejné toalety.
Dále budou pokračovat práce na multifunkčním objektu u fotbalového hřiště, bude provedena rekonstrukce mostu u kapličky a je nutné
provést obnovu rekuperace větrání kuchyně v Mateřské škole Krhová. Proběhne rekonstrukce bezbariérového chodníku a místa pro přecházení u zastávky „Krhová restaurace“ a bude zbudován chodník
u dolního železničního přejezdu.
Na dobrých výsledcích obce se podílelo mnoho našich občanů, spolků
a zájmových organizací. Vám, kteří jste jakkoliv přispěli k dobrému
jménu naší obce, patří velký dík a uznání.
Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, klidu
a sváteční pohody v přítomnosti vašich blízkých. I my máme pro vás
malý dáreček v podobě obecního kalendáře, který naleznete ve svých
schránkách.
S vřelým pozdravem vaše starostka
Ing. Kateřina Halaštová

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

Obec informuje
Přehled pořízení majetku, investičních akcí a oprav za rok 2021
Budovy v majektu obce Krhová

Náklady

Multifunkční objekt na fotbalovém hřišti
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Finanční podpora Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Protipovodňové pytle
Elektrocentrála
z toho dotace
Veřejné prostranství a ostatní rozvoj obce
Revitalizace a obnova zeleně na hřbitově
z toho dotace

4 600 000 Kč
Náklady
184 000 Kč
58 806 Kč
63 881 Kč
85 659 Kč
Náklady
998 960 Kč
771 470 Kč

Místní komunikace, mosty a chodníky
Místní komunikace - Hrádky
Zahájení rekonstrukce mostu U Kapličky - přemostění
Ostatní
Nové vedení veřejného osvětlení

Náklady
851 128 Kč
307 874 Kč
Náklady
410 000 Kč

Celkem obecní výdaje

7 474 649 Kč
dotace na volby
kompenzační příspěvek ze státního rozpočtu

Dotace pro obec za rok 2021
Ostatní služby, podpora a další záležitosti
Dopravní obslužnost - zajištění MHD Valašské Meziříčí
Mateřská škola - závazný ukazatel
Základní škola - závazný ukazatel
Sběr, svoz a odstranění komunálního a separovaného odpadu, sběrný dvůr
Veřejná finanční podpora TJ Jiskra Krhová
Kofinancování sociálních služeb
Výměna podlahy a úpravy zasedací místnosti v 3. patře obecního úřadu
Stavební úpravy garáže - sauna
Darovací smlouva pro obce postižené tornádem
Veřejná finanční podpora zájmových sdružení
Bezpečnost - kamerový systém
Celkem

31 000 Kč
380 000 Kč

1 268 129 Kč
Náklady
2 840 000 Kč
1 500 000 Kč
1 090 000 Kč
2 050 000 Kč
235 000 Kč
201 900 Kč
204 000 Kč
196 600 Kč
40 000 Kč
120 000 Kč
20 000 Kč
8 497 500 Kč

SAZBA POPLATKU za nakládání s komunálním odpadem bude projednána
na prosincovém zasedání Zastupitelstva obce Krhová.
Obec byla na tento rok připravena, jelikož nám odpadové hospodářství nebylo lhostejné. Díky tomu se nám podařily náklady na odpadového hospodářství zachovat ve stejném rozsahu
jako v loňském roce, i přesto, že náklady na odstranění a skládkovné mají zvyšující tendenci. Komunální odpad zůstává konstantě stejný o průměru 25 tun
za měsíc.
Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
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Informace z Obecního úřadu Krhová
Výše poplatku se podle nové
legislativy počítá z uzavřeného roku. Náklady na rok 2020
byly na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu činily:
1 509 604 a byly rozúčtovány takto: Skutečné náklady
→ 1 509 604 Kč / 2134 počet
poplatníků = 677 Kč
Náklady 1 509 604 Kč děleno
2 134 (2068 počet osob s pobytem na území obce + 66 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba) = 677 Kč.
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Krhová je z částky 677 Kč stanovena sazba poplatku obecně závaznou vyhláškou v konkrétní výši. Sazbu poplatku navrhuje ve stejné výši 590 Kč.
K ÚHRADĚ POPLATKU BUDETE VYZVÁNÍ NA ZÁKLADĚ DOPISU OD OBECNÍHO ÚŘADU KRHOVÁ.
VYČKEJTE S ÚHRADOU, NEŽ OBDRŽÍTE DOPIS.
KAŽDÝ POPLATNÍK MÁ SVŮJ S VARIABILNÍM SYMBOLEM A ČÁSTKOU, VE KTERÉ BUDE ZOHLEDNĚNA ÚLEVA PŘI ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU MESOH.
V obci je zaveden Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství (dále jen MESOH). Každá domácnost má svůj odpadový
účet, kde se evidují obsloužené nádoby a pytle. Kdo třídí odpady a snaží se snižovat jejich objem, platí méně. Podívejte se i vy do
svého odpadového účtu na www.mojeodpadky.cz jakou slevu ze systému byste mohli využít při místním poplatku.
Jedná se o kompromis.
1) Rozdíl slev mezi skvěle a průměrně třídícími domácnostmi je znatelný.
2) Ti nejlepší (ti, kteří jdou příkladem) uplatní skoro všechny získané EKO body.
3) Kdo se nechová ohleduplně a netřídí odpady, za svoji pohodlnost sáhne hlouběji do kapsy.
Je žádoucí se zlepšovat – kdo netřídí, platí více. Kdo třídí průměrně (cca 70% populace ČR) je na tom i přes zdražení stejně nebo
trochu lépe, nadprůměrně třídící domácnosti získávají zajímavé slevy a ve finále platí méně.
Místní poplatek byl v roce 2021 stanoven na 590 Kč za rok na poplatníka. Celkově jsme poplatníky v tomto roce odměnili ve výši
180 000 Kč na slevách ze systému MESOH.
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papír
směsný
komunální odpad
plast

Žádáme občany o kontrolu štítků s QR kódem, který máte nalepen na popelnici se směsným komunálním odpadem. Tento štítek
nesmí být poškozen! Pokud toto poškození zaznamenáte, prosím, přijďte si pro nový štítek na obecní úřad. Popelnice s nečitelným,
či jakkoli jinak poškozeným kódem nebudou vyváženy. Děkujeme za pochopení OÚ Krhová
V den svozu tříděného odpadu můžete před dům dávat ve žlutém pytli plast a v modrém pytli papír. Letáky, rozlepené krabice apod.
svazujte do balíků, které označte čárovým kódem na papír.
„PYTLE OZNAČTE VŽDY ČÁROVÝM KÓDEM KE SVÉMU ODPADOVÉMU ÚČTU. ČÁROVÝ KÓD PŘELEPTE IZOLEPOU. Čárový kód nesmí být zvlhlý ani pokrčený.“
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ZŠ Krhová

Žáci i zaměstnanci Základní školy Krhová
přejí všem
Radostné Vánoce
Pouštění a výroba draků v ZŠ Krhová
Pouštění draků je skvělou zábavou pro podzimní slunečné a větrné dny. Krásných podzimních dnů využili pro své větrné radovánky a tvoření i žáci z 2., 3. a 4. ročníku. V hodinách pracovních činností si sami podle návodu na YouTube vyrobili krásné

papírové draky, které měli možnost hned po dokončení vyzkoušet na fotbalovém hřišti za školou.
A že jim to létalo, se můžete pohledem na fotografie přesvědčit
sami!
Mgr. Ivana Randýsková

Den stromů v ZŠ Krhová

Mladí novináři v ZŠ Krhová

Stromy plní řadu funkcí, bez kterých si náš život nedovedeme
představit. Proto jsme si i u nás ve škole se žáky 4. ročníku připomněli 20. října 2021 „Den stromů“.
Hned ráno přišly všechny děti oblečeny jako stromy, tzn. že na
sobě měly alespoň jeden kus oděvu v barvě zelené nebo hnědé.
Nejprve jsme si společně zazpívali písničku Stromy od Svěráka
a Uhlíře, poté se děti rozdělily do skupin, ve kterých společně
pracovaly a učily se po celé dopoledne. Skupinky pak mezi sebou
např. soutěžily v poznávání listnatých i jehličnatých stromů a jejich plodů nebo vytvářely vlastní myšlenkové mapy s obrázky.
V celodenním tematickém vyučování se holky i kluci dozvěděli
mnoho zajímavostí o stromech a lesích naší vlasti.
Mgr. Ivana Randýsková
za ZŠ Krhová

Od začátku školního roku 2021/22 mají žáci naší školy možnost
navštěvovat nový kroužek Mladý novinář. Pod vedením paní
učitelky Ivany Randýskové se zde scházíme pravidelně každou
středu a píšeme příspěvky do našeho školního časopisu. První
číslo vyšlo již koncem října, jmenuje se Zábava na přestáf(v)ku
a najdete ho v PDF i na školním webu. V časopise najdete články
o vyrábění, příběhy na pokračování, komiksy, zajímavosti o celebritách, vtipy, „luštěnky“ i omalovánky pro menší děti. Redakci časopisu tvoří holky a kluci z 3.–5. ročníku naší školy (Gabča,
Viky, Mia, Bety, Marky, Eli, Danek, Kuba, Sam).
Redakce časopisu Mladý novinář
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MŠ Krhová - v naší mateřské škole se pořád něco děje…

Krásné Vánoce
bohatého ježíška
a hlavně zdraví, štěstí a pohodu
do nového roku
přeje kolektiv
MŠ Krhová
Polytechnika v mateřské škole
V loňském školním roce
dostala naše mateřská
škola nabídku od Střední průmyslové školy
stavební ve Valašském
Meziříčí, abychom se
přidali k jejich projektu:
Polytechnika hrou. Tento
projekt cílí na děti předškolního věku, které se
formou her mají seznámit se stavebními a dřevařskými obory.
Od ledna do června tento projekt probíhal pro skupinu předškoláků ve třídě Sluníček. Co všechno se
děti dozvěděly a naučily? Jaké profese jsou potřeba, když se staví dům.
Jak navrhnou stavbu, aby nespadla?
Jak skládá zedník cihly, aby byla zeď
stabilní a pevná? Které stavby se stavěly v minulosti a z jakých materiálů? Hlavně jsme si ale společně hráli.
Využili jsme hračky a pomůcky, které

jsme měli ve školce, i nové hry a stavebnice, které nám byly poskytnuty v rámci projektu. Tak si mohly děti vyzkoušet novou
stavebnici Teifoc, v níž si namíchaly „maltu“ a stavěly zdi domku, stavebnici Lego nebo stavebnici Walachia. Také jsme dostali
novou sestavu molitanových kostek a dostatek výtvarných a pracovních pomůcek. Projekt hodnotím velmi kladně. V tomto školním roce se do projektu zapojila třída Rybiček.
Pevné stavby a krásné hraní přeje
Ivana Gefingová

Keramika v Základní škole Krhová
Děkujeme Základní škole Krhová, která nám letos opět umožnila
vánoční tvoření z keramiky. První skupina našich dětí již navštívila školu, kde nám paní družinářka Dagmar Jiráková připravila
šablony a keramickou hlínu k výrobě vánočních dárků. Dětem se

práce s keramickou hlínou moc líbila a pod ochranným dohledem paní Jirákové vznikly povedené výrobky. Jaké? To nemůžeme prozradit, už by to přece nebylo žádné vánoční překvapení.

Už 18 let přinášíme do Vašich domovů
spolehlivý internet a moderní televizi.
Děkujeme, že jste s námi.

Přejeme Vám krásné
Vánoce i nový rok 2022.

Provozovny:
Vsetín, Smetanova 1101
Rožnov p. R., Kramolišov 65
Valašské Meziříčí, Náměstí 74

Chcete se připojit?
tel. 571 999 111
www.sychrovnet.cz

Charita Valašské Meziříčí poskytuje na ul. Zámecká 921 ve Valašském Meziříčí
služby pro lidi bez domova – Terénní službu Domino, Denní centrum,
Noclehárnu. Nikdo tak nemusí trávit svůj čas venku.

TERÉNNÍ SLUŽBA DOMINO

Kontakt: 733 741 678

Monitoruje danou oblast, vyhledává a kontaktuje osoby bez přístřeší přímo
v terénu. Nabízí sociální poradenství, doprovody a pomoc při jednání na úřadech,
ve zdrav. zařízeních, v institucích. Pomáhá s vyřizováním dávek, důchodů,
osobních dokladů. Poskytuje krizovou potravinovou a materiální pomoc.

Provozní doba:

PO - PÁ

7.00–15.00 hodin

DENNÍ CENTRUM

Kontakt: 739 706 634

Poskytujeme dospělým mužům a ženám bez domova prostor pro zajištění stravy
a osobní hygieny. Poskytuje individuální podporu a pomoc při vyřizování
osobních záležitostí.

Provozní doba:
Zimní provoz (prosinec/březen)

Letní provoz (duben/listopad)

PO - PÁ

7.30–14.30 hodin

PO- ČT

7.30–14.30 hodin

SO, NE,
svátky

7.30–11.30 hodin

PÁ

7.30–11.30 hodin

NOCLEHÁRNA

Kontakt:

571 620 997, 731 626 134

Nabízíme možnost přespání (včetně osobní hygieny a jídla). První noc je zdarma,
další jsou za úhradu.

Provozní doba:

PO - NE

19.00–7.00 hodin

Pro využití služeb Denního centra a Noclehárny je podmínkou maximální hladina
alkoholu v dechu 0,8 promile.

V případě, že potkáte člověka bez domova a chcete mu pomoci,
prosíme, informujte ho o službách, které Charita Valašské Meziříčí
poskytuje, nebo kontaktujte služby na výše uvedených číslech. Pokud
narazíte na osobu v bezvědomí nebo se zraněním, prosím volejte linku
155 Zdravotnickou záchrannou službu, v ostatních případech 156
Městskou policii Valašské Meziříčí.

ČČK Krhová
Činnost MS ČČK Krhová v roce 2021
Členky Místní skupiny Českého červeného kříže postupovaly
v letošním roce ve svých aktivitách podle schváleného plánu
práce na rok 2021 a přizpůsobily svou činnost aktuální situaci
v pandemii Covid-19.
Nejvíce náročnou akcí do počtu zapojených členek a organizaci je samozřejmě zapojení MS na zajištění
Pohádkového lesa. V letošním roce
jsme zajistily dvě stanoviště a tradičně občerstvení.
Úspěšným stanovištěm byl stánek
Dr. Bolíto a také První a poslední
pomoc.
Zajišťovaly jsme občerstvení pod mysliveckou chatou. Kromě nápojů
alko a nealko měly také úspěch u dětí různé laskominy a samozřejmě
oblíbené palačinky.
Příjemnou tradicí a velkou radost nám dělá zastoupení naší členky
při organizaci a zdravotnické službě na příměstském táboře v Krhové.
Další naše aktivity byly spojené se zdravotnickou odborností.

Na požádání SDH Krhová jsme zajistily zdravotnický dozor 7. 8. při
soutěži v požárním sportu „O pohár starostky obce Krhová.“
V období březen – červen jsme
prováděly 2x týdně testování zaměstnanců v jedné významné firmě ve Valašském Meziříčí.
Podle možností a aktuálního stavu
pandemie jsme v průběhu celého
roku ve dvou autoškolách v Rožnově p.R. zajišťovaly výuku zdravovědy.
V září jsme byly vyzvány na uspořádání zdravotnického dozoru na Dni
dětí ve firmě JDE Valašské Meziříčí.
V říjnu v době uvolnění jsme uspořádaly zájezd pro členy ČČK
a rodinné příslušníky.
Na požádání OS ČČK Vsetín jsme se podílely na asistenci při
předávání ocenění dárcům krve.
Děkuji všem členkám za ochotu,
zájem a aktivní přístup při zajišťování naší činnosti.
Přeji všem našim členkám, rodinným příslušníkům a občanům
obce Krhová hodně zdraví, energie a optimismu.
Přeji všem pohodové prožití adventních dnů a následně příjemné
a radostné Vánoce.
Za MS ČČK Krhová
Jarmila Kotasová - předsedkyně

Radostné prožití vánočních svátků
v kruhu nejbližších, mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce
přejí členové a členky
místní organizace
Českého červeného kříže Krhová
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SDH Krhová
110 let Sboru dobrovolných hasičů Krhová
V letošním roce si připomínáme 110 let od vzniku Sboru dobrovolných hasičů Krhová.
Dne 9. července 1911 byla za účasti 25 členů svolaná ustavující
valná hromada. Prvním starostou byl zvolený Cyril Divoký a za
náčelníka František Orsák. Za celou dobu se u sboru vystřídalo
mnoho bratrů a sester, kteří psali naši historii. Bohužel naše historie byla na 7 let přerušena. Naše obnovená činnost sboru začala
dne 14. 1. 2014. V současné době máme 35 členů a starostou je
Daniel Malík a velitelem Dalibor Sekyra.
U příležitosti výročí jsme letos opět uspořádali několik akcí.
V létě závody v požárním útoku „O pohár starostky obce Krhová“, říjen patřil námětovému cvičení „Dálková doprava vody“
a na hody proběhlo žehnání našich dvou zásahových vozidel.
V prosinci opět budeme chodit s čerty a Mikulášem po obci
a před Vánoci bude v hasičské zbrojnici probíhat prodej kaprů
a amurů.
Letos náš sbor nezapomněl ani na dobročinné účely. V červnu jsme poslali 5000 Kč na tornádem zničenou jižní Moravu.
V záři jsme se zúčastnili Benefičního pochodu na Lysou horu
pro Zuzku. Dvakrát v roce chodíme darovat krev. Výtěžek za
vstupné z pohádkového lesa a Mikuláše bude věnován hendikepovanému dítěti z Krhové.
Hasiči Krhová

Požární sport v letošním roce
Začátek sezony opět začal řadou zrušených závodů kvůli koronaviru, bohužel i okrskové kolo v požárním útoku.
My jsme však nezaháleli a každé pondělí jsme pilně trénovali.
Sezona pro nás začal v Pozděchově a už první závod naznačil, že
nemusí být vůbec špatná. S časem 15.76s jsme zvítězili v mužích
nad 35 let. Celý rok se nám celkem dařilo, absolvovali jsme celkem 14 „pohárovek“ v kategorii muži nad 35 let (9x první místo, 2x druhé místo, 3x bez bedny) a 6x jsme závodili i za muže
(1x první místo, 1x třetí místo a 4x bez bedny). Letos jsme byli
vybráni na krajské kolo v požárním útoku v Ludslavicích, abychom reprezentovali náš okres. Pro náš sbor to byla velká pocta,
poprvé v historii jsme mohli tak vysoko soutěžit a moc jsme si
toho vážili. Soutěžilo se na 3B hadice a nástřikové terče (musí
se nastříkat 10 litrů vody), konkurence byla veliká. Každý team
měl dva pokusy, první nám nevyšel, ale v druhém už to vyšlo
a za 30.35s jsme dostali krásné osmé místo. Naše družstvo bylo
nejstarší mezi soutěžícími.
na krásné 9. místo časem 29.85s.
Máme velkou radost, že letos jsme zapojili do soutěží i mladé
hasiče. Pod vedením Jaroslava Tkadlece, který k nám přestoupil
ze sboru z Oznice, závodili v TFA (železný hasič). Jarda se letos přihlásil do Zlínské ligy železných hasčů, závodil mezi muži,
přestože je věkem ještě junior a počínal si velice slušně. V dětské TFA nás reprezentovali Jakub Sekyra a Tomáš Valach. Všem
moc děkujeme za vzornou reprezentaci.
Velitel SDH Sekyra Dalibor

Druhé velké ocenění nás čekalo na podzim, kdy jsme byli pozváni na závody „O zlatý pohár Hejtmana Zlínského kraje“ do
Horní Lhoty. Závody probíhaly za chladného počasí Moc děkujeme za výpomoc Sborům dobrovolných hasičů Loučka a Velká
Lhota, pomohli nám na pozici „proudařů“. Na závody jsme nejeli
kompletní, potýkali jsme se s velkou marodkou a technickými
problémy, i přesto jsme se dokázali druhým pokusem posunout

Firma MOTO PALIČ, s.r.o. hledá výpomoc pro úklid
kancelářských prostor a provozovny v Krhové.
Více informací na telefonním čísle: +420 608 657 085.
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JSDH Krhová
Žehnání hasičských aut
Předposlední říjnovou neděli proběhly v Krhové hody a s nimi i hodová mše svatá v místní kapličce.
Náš sbor využil této příležitosti
a nechal si požehnat dva své vozy.
Pozvání na slavnostní svěcení přijala paní starostka Kateřina Halaštová, zastupitelé obce a zástupci
okolních sborů, kteří nezapomněli vzít své historické prapory.
Po mši svaté byly požehnány automobily Mercedes Benz a automobilová cisterna Liaz. Poté bylo v naší hasičské zbrojnici
připraveno bohaté občerstvení a ke shlédnutí byly připraveny
kroniky a dobové fotografie. Náš sbor si letos
připomněl 110 výročí
od založení, proto bylo
se na co dívat.
Mercedez Benz zvaný Měďa byl pořízen
v roce 2020 díky dotaci hasičského generálního ředitelství a Zlínského kraje. Největší

podíl má však obec Krhová. Za to patří vedení obce a zastupitelům velké poděkovaní. Automobil byl zhotoven na míru firmou
Moto-Truck.
Automobilovou cisternu Liaz K25-101 zvanou MonaLíza jsme
pořídili z vlastních financí od kolegů z Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Jablůnka. Nad její rekonstrukcí jsme strávili přes
500 hodin a veškeré opravy jsme hradili ze svého rozpočtu. Po
jednání s místním zastupitelstvem přešla Liazka do vlastnictví
obce Krhová.
Chtěli bychom moc poděkovat všem zúčastněným za příjemnou
atmosféru
Velitel SDH Dalibor Sekyra

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ V KRHOVÉ

V sobotu náš sbor pořádal námětové cvičení okrsku Valašské
Meziříčí 2. dálkovou dopravu vody. Cvičení se zúčastnilo celkem osm sborů: Hrachovec, Podlesí, Lhota u Valašského Meziříčí, Juřinka, Poličná, Malá Lhota a Velká Lhota. Do celé akce
se zapojilo 40 hasičů.
Cvičení začalo ve 14 hodin. U Obecního úřadu
Krhová, kde byly soustředěny všechny jednotky se
svou technikou a vyjížděly v daných intervalech.
Čerpáni vody pomoci
dvou kalových čerpadel
jsme zvolili ze dvou zdrojů, potok Ssrní u Restaurace a penzionu U Bundárů a z nádrže
u fotbalového hřiště. Voda
byla přečerpávána pomoci 7 motorových stříkaček, které byly propojené
hadicemi o celkové délce
1200 metrů s převýšením
70 metrů. Cvičení probíhalo na ulici Pod Kame10

něm a končilo u vodojemu, kde byla již připravena cisterna, z ní
byly vyvedeny dva proudy C a hasil se domnělý požár lesa.
Cílem odborné přípravy bylo ověření a procvičení činnosti jednotek při zásahu, práce s vysílačkami a spolupráce mezi jednotkami. Vše proběhlo bez technických problémů. Všem moc děkujeme za dobře zvládnutou akci, která byla kladně hodnocena a už
se těšíme na příští společné cvičení.
velitel JSDH Dalibor Sekyra

ZO ČZS Krhová
Činnost Základní organizace Český zahrádkářský svaz Krhová
Naše Základní organizace Český zahrádkářský svaz měla ve druhém pololetí omezení plánované činnosti. Podíleli jsme se na výstavě ovoce na Valašském hortikomplexu v Rožnově p. R.
Na konci léta jsme se věnovali přípravě technologie na moštování
ovoce. Letošní úroda jablek byla dost odlišná v rámci našeho působení. Přesto můžeme letošní sezónu hodnotit jako úspěšnou. Pravidelně k nám jezdí zákazníci z blízka i ze vzdálených míst. Například
z Hodslavic, okolí Valašského Meziříčí, Rožnovska, a také třeba
z Valašské Polanky. Důkladná příprava se vyplatila. Nevyskytly se
žádné technické problémy ani jiné potíže. Měli jsme celkem 7 moš-

tovacích dnů. Přijelo k nám 87 zákazníků. Celkem bylo zpracováno
cca 10,6 tun jablek.
Velmi si vážíme pomoci vedení obce Krhová při zajištění odvozu
výlisků. Děkujeme.
Děkuji všem, kteří se podíleli na vzorném zajištění provozu a celé
bezchybné organizaci průběhu moštování.
Přeji vám všem pohodové podzimní dny a hodně zdraví.
Užijte si nadcházející vánoční dny v pohodě, spokojenosti a radosti.
Ing. Vítězslav Kotas
předseda ZO ČZS Krhová

Krásné a bohaté vánoční svátky,
hodně zdraví a dobré nálady
a v novém roce 2022 hodně úspěchů
přejí
Zahrádkáři Krhová
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