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Úvod starostky
Milí Krhovjané,
sepsání Krhovského zpravodaje bývá časově náročné, snažíme
se vás informovat o všem, co jsme za poslední uplynulé měsíce
udělali pro rozvoj naší obce. Abych shrnula veškeré dění a neopomenula něco připomenout, vždy prolistuji stránky obce a facebookový profil obce Krhová pro kontrolu informací, které jsme
pro vás zveřejnili na internetu.
Od června se v obci pořád něco dělo. Začátek nebyl moc veselý, jelikož jsme několikrát svolávali Jednotku sboru dobrovolných hasičů Krhová kvůli přetrvávajícím dešťům a ohrožujícím
povodním. Čidlo, které je umístěno na mostu u kaple, sleduje
hladinu vody a zároveň nás upozorňuje na povodňové stupně.
Komunikací s operačním a informačním střediskem Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje svolává rozesíláním zprávy hasičský sbor. Siréna, která je následně spuštěna na hasičské zbrojnici, se zapíná ručně velitelem zásahu a není propojena
s rozhlasem na obci. Spuštěná siréna slouží ke svolání Jednotky
sboru dobrovolných hasičů v Krhové.
Hasiči a všichni, kteří se zapojili do ochrany obyvatelstva před
povodní, si zaslouží velké poděkování.
Začátek léta se ukázal být veselejším, jelikož na fotbalovém
hřišti proběhly oslavy 80 let výročí založení TJ Jiskra Krhová
– oddílu kopané. Při této krásné příležitosti jsme mohli poprvé
udělit ocenění za přínos k rozvoji sportu v Krhové pánům Ja-

roslavu Pavlicovi a Josefu Martínkovi. Byl to krásný den plný
fotbalu a sportu. Fotbalové hřiště bylo využito v létě i k dalšímu
sportu, a to hasičskému. Poprvé se v Krhové konala hasičská soutěž o pohár starostky obce Krhová. Ukončení prázdnin bylo opět
na fotbalovém hřišti, kde jsme v rámci letního kina promítali film
Ženy v běhu. Ráda bych poděkovala všem pořadatelům a zúčastněným za přípravu a účast na akcích.
Na dalších stránkách zpravodaje vás informujeme o akcích
a o investicích, které se v letošním roce realizují. Ráda bych zmínila obcí pořádaný příměstský tábor pro děti z naší základní školy. Hlavní animátoři si připravili zábavný program pro děti, které
získaly funkci tajného agenta.
V poslední řadě bych chtěla upozornit na záměr obce pronajmout bytové jednotky na ulici Bří Podmolů 441. Tuto informaci
jsme zveřejnili na úřední desce po dobu dvou týdnů. Podmínky
pro pronájem byly schváleny na zářijovém Zastupitelstvu obce
Krhová. Jediným kritériem pro přidělení bytu byla výše měsíčního nájemného (uvedená za 1 m2 podlahové plochy bytu), kterou
zájemci nabídli.
Stejně jako v minulém čísle nám všem přeji krásné dny, které
boudou zalité sluncem a dobrou náladou. Přeji vám, aby pospolitost a vzájemná tolerance mezi námi zůstala co nejdéle.
Vaše starostka Ing. Kateřina Halaštová

Nápady pro Krhovou

Informace z Obecního úřadu Krhová
Rozpočet pro rok 2020 – přehled plánovaných výdajů
• Proběhla oprava místních komunikací – oprava výtluků
a řešení havarijního stavu cest včetně sečení příkop.
• Nechali jsme zpracovat geologický průzkum u márnice na
hřbitově, abychom mohli pokračovat ve zpracování a projektové přípravě na rekonstrukci místní márnice.
• Budovu základní školy zdobí nové sluneční hodiny.
• Uzavřeli jsme „Dohodu o společném postupu přípravy a realizace stavby – Silnice I/35 - připojovací pruh Krhová“,
zároveň jsme zadali zpracování projektové dokumentace na
výstavbu chodníku, který propojí stanoviště železniční zastávky s přechodem na ulici Rožnovská u budovy Schottu.
• Zapojili jsme se do projektu „Společně bez odpadů v Mikroregionu Valašskomeziříččsko-Kelečsko“, který je zaměřen
na snížení produkce odpadu, a to především plastů prostřednictvím pořízení vratných kelímků, nádob, a nádobí pro akce
konané na území mikroregionu.
• Pracujeme na koncepci revitalizace zeleně na území obce
Krhová a připravujeme podání žádosti o dotaci do programu
„Životní prostředí“ Ministerstva životního prostředí pro lokality u památníku T. G. Masaryka, u kapličky, na fotbalovém
hřišti a u prostorů základní a mateřské školy.

V září probíhaly práce na vítězném nápadu na fotbalovém hřišti. Byl obnoven chodník kolem laviček a samotné lavičky byly
opraveny.
Na základě hlasování, které probíhalo od 1. 6. – 30. 6. 2020
v anketě „Nápady pro Krhovou“, jste zvolili vítěze s celkovým
počtem hlasů 53 %, a to:
1. místo – nápad č. 5 – „Výměna dlažby na chodníku před
lavičkami na fotbalovém hřišti“
Dále se umístily tyto nápady v pořadí:
2. místo – nápad č. 3 – „Projektová příprava – cesta na Dílcách
pro cyklisty“
3. místo – nápad č. 4 – „Odpadkové koše u odpočinkových laviček“

Dalšími vašimi nápady byly koše na psí exkrementy, osobní doprava pro žáky základní školy a pro seniory bezpečně do školy,
zavedení biologického odpadu a hmyzích domků.
Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do
rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto
peníze mělo ve městě 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.

U pramene Jarošovky probíhají úpravy, bude nově upraveno prostranství
a zázemí u pramene novým přístřeškem

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny dne: 29. 10. 2020

Vítání občánků
Slavnostní okamžik uvítání malých krhovských občánků do života se tentokrát uskuteční
v úterý 24. listopadu 2020 na Obecním úřadě v Krhové
Prosíme rodiče, kteří se chtějí zúčastnít, ať nahlásí do 6. listopadu 2020 na obecním
úřadě jméno, datum narození a bydliště svého dítěte. Rodičům bude před
vítáním občánků zaslána pozvánka.

Místa přistavení velkoobjemových kontejnerů:
- u bytovek za tratí, u pošty, Pod Kameněm uprostřed, u bytovek – horní konec za obchodem Hruška, u bytovek na Hrádkách
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny ke sběru objemného odpadu, který nelze odložit do běžné odpadové nádoby. Žádáme občany, aby do nich neodkládali nebezpečné odpady (např. ledničky, akumulátorové baterie, vytvrzené barvy, staré televizory apod.),
železný šrot a bioodpad. Tyto složky odpadu mohou občané s trvalým bydlištěm v Krhové předat bezplatně ve sběrném dvoře TS
Valašském Meziříčí s.r.o., ul. M. Alše 833, Krásno nad Bečvou, a to od pondělí do soboty vždy od 7 do 16 hodin. U starších občanů
bez možnosti odvozu odpadu do sběrného dvora je nutná individuální dohoda s TS Valašské Meziříčí s.r.o.

KONTEJNERY NA NEBEZPEČNÝ ODPAD
K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu a elektroodpadu obyvatel Krhové budou přistaveny speciální kontejnery ve dnech:

Za obchodem Hruška
Pod poštou

ve dne 29. 10. 2020
ve dne 30. 10. 2020

v době od 9.00 do 16.00 hod.
v době od 9.00 do 16.00 hod.

HEZKÁ ZAHRÁDKA V KRHOVÉ 2020 PRODLOUŽENA DO 16. 10. 2020
Fotografie můžete pořizovat od počátku vegetačního období, zasílejte je spolu s přihláškou do soutěže
na email obec@krhova.cz, která je prodloužena až do 16. října 2020.
Samotná přihláška byla zveřejněna ve Zpravodaji č. 2/2020 nebo na webových stránkách obce.
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Dotace pro Krhovou
Každoročně se snažíme získat na zpracované projekty finanční prostředky z dotačních titulů. V současné době jsou naše
žádosti vyhodnoceny s pozitivním výsledkem. Podpořeny máme čtyři projekty z pěti a zároveň dodatečně jeden projekt
z minulého roku.
Z tohoto důvodu jsme zahájili realizaci projektů, které byly v letošním roce
dotačně podpořeny. Ostatní projekty jsme přesunuli na další roky z důvodu
snížení příjmů pro obec Krhová, bylo nutné prvotně zajistit dofinancování podpořených projektů. Díky podpořeným projektům obec získá finanční prostředky až ve výši čtyř miliónů korun.

Stavební úpravy mateřské školy byly podpořeny z Ministerstva pro místní rozvoj
Obec Krhová zrealizovala v roce 2019 přestavbu místní mateřské
školy, na kterou dodatečně získala dotaci od Ministerstva pro místní
rozvoj. V rámci dané akce došlo k rozšíření prostor mateřské školy
stavebními úpravami v 2. patře – pavilonu A2 a zlepšení tepelných

vlastností obvodových zdí v rámci tohoto pavilonu.
Projekt „Stavební úpravy mateřské školy – pavilon A2, U Školky č.p. 445, Krhová“ byl realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Dotace pro Krhovou
„Novostavba chodníku v obci Krhová“
Výstavba chodníku k obecnímu úřadu v obci Krhová
V současné době je v realizaci projekt „Novostavba chodníku
v obci Krhová“, který je zaměřen na bezpečnost chodců. Cílem
projektu je vytvořit navazující síť chodníků, zvýšit tak bezpečnost chodců a zajistit bezbariérovost. Realizací projektu bude vytvořen nový úsek chodníku v návaznosti na stanoviště hromadné
dopravy a budovou obecního úřadu.
Projekt „Novostavba chodníku v obci Krhová“, reg. č. CZ.06
.4.59/0.0/0.0/16_038/0013494, byl podpořen Evropským fondem
pro regionální rozvoj prostřednictvím „Integrovaného regionálního operačního programu“.

„Protipovodňový varovný
a monitorovací systém obce Krhová“
Protipovodňový varovný a informační systém obce Krhová
Projekt řeší zpracování digitálního povodňového plánu obce
a vybudování varovného a výstražného systému pro Krhovou.
Zpracováním digitálního povodňového plánu bude splněn předpoklad přípravných opatření před povodněmi. Povodňový plán
je jeden ze souborů činností vedoucích k možnému snížení hrozivých následků při povodních. Vybudováním varovného a výstražného systému bude zajištěno včasné varování obyvatelstva.
Projekt „Protipovodňový varovný a monitorovací systém obce
Krhová“ je podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj
prostřednictvím programu „Životní prostředí“.

Projekt

Výstavba víceúčelového hřiště
u základní školy byla podpořena
z Ministerstva pro místní rozvoj
V současné době je v realizaci také jedna z dalších akcí na
podporu zejména dětí a mládeže v obci Krhová. V areálu základní školy probíhá výstavba zcela nového víceúčelového
hřiště, které bude sloužit pro hodiny tělesné výchovy žáků
místní základní školy. Projekt „Víceúčelové hřiště u ZŠ Krhová“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Realizace založení a obnovy krajinných
prvků a revitalizace zeleně na hřbitově
V současné době je v realizaci projekt „Založení a obnova
krajinných prvků a revitalizace zeleně na hřbitově“. Cílem
projektu je pomocí obnovy, doplnění a založení nových krajinných vegetačních prvků revitalizovat plochu na místním hřbitově a plochu navazující na místní hřbitov v Krhové. Cíle bude
dosaženo obnovou nezpevněné travnaté stezky pro pěší, která
v minulosti propojovala dvě okrajové části obce. Další úpravy
budou realizovány přímo na obecním hřbitově.

NOVOSTAVBA
CHODNÍKU V OBCI
KRHOVÁ
je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na vybudování nového úseku bezbariérového
chodníku na stávající místní komunikaci v ulici Pod Jehličnou
o celkové délce 102,27 m a šíři 1,55 m v intravilánu obce Krhová.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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Informace z Obecního úřadu Krhová

ZŠ Krhová

Příměstský tábor v Krhové

Novinky ze základní školy

Ve dnech 20. – 24. července proběhl v areálu myslivecké chaty
2. příměstský tábor. Táboru se zúčastnilo 25 dětí, z velké části z krhovské základní školy. Šikovní animátoři Jirka a Helenka Krupovi, Lucka a Veronika Špůrkovy a Terezka a Dominika
Tkáčovi připravili dětem program, díky kterému se mohly na
týden stát tajnými agenty CIA (českého institutu agentů). Děti
byly rozděleny do pěti týmů, které si samy pojmenovaly: Pět
nakládaných okurek, Uzené ředkvičky, Tajní agenti, Maskovaní
a Tajní jaguáři. Jako správní agenti museli plnit náročné úkoly,
jako např. šifrování zpráv, zvládnutí Morseovy abecedy, orientace v mapě, sestavení funkční lodi apod. Pro zdokonalení schopností tajného agenta děti absolvovaly celodenní „výcvik“ v areálu zašovského kláštera, jehož součástí byla mimo jiné i úniková
hra. Čtvrteční poobědová siesta byla přerušena sirénou zbrusu
nového hasičského auta Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kr-

hová (dále JSDH). Naši tajní agenti se tak díky obětavým hasičům mohli seznámit s hasičskou technikou a vybavením. Jako
vyškolení agenti rychle objevili, kde v autě zapnout sirénu, a také
jak proudem vody postříkat co nejvíce lidí. V pátek byla celotýdenní snaha dětí odměněna nálezem diamantového pokladu. Odpoledne byly děti, za přítomnosti rodičů, slavnostně jmenovány
tajnými agenty, obdržely diplom a malý diamant.
Závěrem bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří se na zajištění tábora podíleli: myslivcům za poskytnutí areálu a chaty,
panu Bundárovi za zajištění obědů, paní Houzarové za svačinky,
veliteli JSDH Daliborovi Sekyrovi za nápad zpestřit dětem program ukázkou hasičské techniky, panu Martínkovi za možnost
využívat louku, obětavým a tvůrčím animátorům a všem andělům strážným, že všichni ve zdraví přežili. Díky vám všem.
Za organizátory tábora Marie a Petr Vřečkovi

V úterý 1. září jsme slavnostně přivítali nový školní rok. Všichni
doufáme, že bude klidnější než ten předešlý.
Musíme být připraveni na všechny situace, které mohou v souvislosti s onemocněním Covid-19 nastat. Zavedli jsme hygienická
pravidla pro pobyt dětí ve školní budově, používáme roušky ve
společných prostorách a rozvrh jsme se snažili připravit tak, aby
se skupiny žáků co nejméně střídaly.
Pokračujeme v realizaci projektu „Inkluze II v ZŠ Krhová“, kde
nám při plnění našich cílů zkomplikoval situaci Covid-19. Podařilo
se nám uskutečnit projektový den mimo školu v rámci tohoto projektu. Navštívili jsme Archeoskanzen Modrá u Velehradu a expozici Živá voda Modrá. Volili jsme záměrně tuto lokalitu, protože
obě prohlídky s výukovými programy probíhají venku a riziko
nákazy bylo minimální.
Archeoskanzen Modrá nabízí expozici z období Velkomoravské
říše a života Slovanů na našem území v souvislosti s oblastí, v níž
se skanzen nachází. Všechny stavby nacházející se ve skanzenu
byly nalezeny v této oblasti. Velmi zajímavou částí byla prohlídka
knížecího paláce a také školy, ve které působili Konstantin a Metoděj. Projektová výuka byla zaměřena zejména na žáky 5. ročníku, kteří dané období mapují v rámci hodin vlastivědy.
Expozice Živá voda je věnována významu vody v krajině. Žáci se
seznámili s biotopy rybník a potok. Mohli pozorovat sladkovodní
ryby a jejich život v přirozeném prostředí z podvodního tunelu
pod hladinou rybníka. Největší úspěch sklidily obrovské exempláře vyzy velké a kapra obecného. V okolí rybníka jsou vysázeny rostliny typické pro tento ekosystém s přihlédnutím na lužní

lesy řeky Moravy. Tato projektová výuka byla vhodná zejména
pro žáky nižších ročníků, kteří se ekosystémy podrobně zabývají
v prvouce a přírodovědě.
Snažíme se také připravit na případnou distanční výuku žáků.
Nejprve jsme mapovali technické podmínky v domácnostech dětí,
abychom mohli případně zapůjčit potřebné vybavení ze školy.
Nejvhodnějším zařízením pro distanční výuku je notebook
s kvalitním připojením k internetu. Škola má dostatek zařízení pro
zapůjčení žákům na základě doporučení MŠMT a smlouvy o výpůjčce uzavřené s rodiči žáků.
V měsíci říjnu budeme čerpat mimořádnou dotaci MŠMT, která
je určena na pořízení potřebných technických zařízení určených
pro distanční výuku. Vzhledem k tomu, že žákovských notebooků máme dostatek, rozhodli jsme se tuto dotaci využít na pořízení kvalitních zařízení pro vyučující a doplnit je také vhodným
softwarem. V této souvislosti nás také čeká vzdělávání v oblasti
využití Google aplikací při práci se žáky. Zkrátka musíme být připraveni.
Chceme, aby školní rok probíhal co možná nejnormálněji,
a proto od října začínají fungovat zájmové kroužky. Škola jich
nabízí dostatek pro menší i větší žáky. Děti si mohou vybrat
z široké nabídky. Největší zájem jsme zaznamenali o kroužek
keramický, kroužek deskových her a kroužek pohybových her.
Doufejme, že nebudeme muset omezovat nebo případně úplně
rušit jejich činnost.
S přáním pevného zdraví za ZŠ
Mgr. Ivana Pavlicová

Letní kino v Krhové
V sobotu 22. srpna se uskutečnil na fotbalovém hřišti filmový
večer, kterým jsme se společně rozloučili s končícími prázdninami a neúprosně utíkajícím létem. Velice nás potěšila účast a přátelská nálada, která jen umocnila pohodovou atmosféru celého
6

večera. Nyní nám již nezbývá nic jiného než všem školákům popřát hodně úspěchů v nadcházejícím školním roce a prvňáčkům
ať se jim ve škole líbí.
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MŠ Krhová - v naší mateřské škole se pořád něco děje…

MŠ Krhová - v naší mateřské škole se pořád něco děje…

Pozor, vyplouváme!

Hurá, bude se cvičit a hrát fotbal!

Zřejmě nikdo si ještě v zimě nedovedl představit zavřené školy
a školky. Také my a rodiče jsme se museli s touto neobvyklou
situací vyrovnat a konec školního roku byl poznamenán touto
novou zkušeností. Naše školka zůstala otevřená celý červenec,
aby alespoň částečně rodičům malých dětí ulevila. V srpnu se
znovu uklízelo a dezinfikovalo. Naše školka zakoupila s přispěním všech rodičů nový účinný ionizátor vzduchu, kterým budeme průběžně čistit vzduch v jednotlivých třídách.
Pak konečně 2. září začal nový školní rok i v naší mateřské
škole. Společně jsme přivítali děti v běžných třídách Sluníček
a Rybiček – v každé je 28 dětí, ve speciální třídě pro děti s vada-
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mi zraku, ve třídě Delfínků je 15 dětí, v Želvičkách 9 dětí a ve
speciální logopedické třídě Papoušků také 15 dětí. O naši mateřskou školu je enormní zájem a třídy jsou zcela naplněny.
V září jsme se společně seznamovali s prostředím naší školky,
s novými kamarády, se zaměstnanci školky i se školními pravidly. Ale hlavně jsme si to spolu užívali a hodně si hráli. Ke konci
měsíce proběhlo v každé třídě slavnostní pasování námořníků.
Paní učitelky si v tento den připravily soutěže, hry i nějaké mlsání. Školka plná námořníků znovu vyplouvá vstříc novým zážitkům.
Vlaďka Šuláková
Ivana Gefingová

Základem zdravého života je pohyb. Pohybová aktivita patří mezi základní biologické potřeby a je vhodné ji podporovat
a rozvíjet. Díky pohybu si děti začínají uvědomovat své tělo a zároveň ho formují. Pravidelným cvičením se děti stávají hbitějšími, mrštnějšími, a tím snižují riziko úrazů. V současné době
se děti pohybují v průměru cca 3 hod. týdně, ačkoli pro jejich
zdravý vývoj by to měla být alespoň 1 hodina denně.
Význam pohybových aktivit nezlehčujeme ani v naší mateřské
školce, proto jsme uvítali aktivitu trenérů mládežnického fotbalu
z TJ Jiskra. Pánové Robert Šulák a Pavel Štursa připravili pro
mateřskou i základní školu již třikrát výborně dopoledne plné

her a cvičení, podporující všeobecnou tělesnou přípravu. Bylo
to skvělé, dětem i nám se to moc líbilo, a tak máme přislíbeno,
že se takto budeme setkávat minimálně jednou za měsíc. Moc
děkujeme.
Pokud vy, rodiče, budete mít zájem, přijďte se podívat a zacvičit si na trénink fotbalu ve středu nebo v pátek od 17 hodin
na fotbalovém hřišti TJ Jiskra. A hlavně nezapomeňte vzít taky
svoje děti!
Telefon na trenéra Pavla Štursu: 737277958
Gefingová Ivana
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JSDH Krhová

SDH Krhová

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krhová

O pohár starostky obce Krhová

Naše jednotka začala jako vždy nový rok dohledem nad novoroční vatrou.
V měsíci únoru jsme se školili na stanici Hasičského záchranného sboru Valašské Meziříčí.
V březnu se „koronavirová situace“ v republice rapidně zhoršila, proto jsme byli paní starostkou požádáni o pomoc. Ihned jsme
zareagovali a 19. a 20. 3. jsme v obci rozváželi roušky a dezinfekci. Velmi si vážíme vstřícného gesta pana Bundára z Restaurace
a Penzionu U Bundárů za zajištění občerstvení naší jednotce.
Další rozvoz roušek, ve středu 8. 4., byl svolán prostřednictvím
systému kopis a rozváželo se do večerních hodin pro seniory nad
65 let. Děkujeme paní starostce za profesionální zvládnutí těžké
situace.
V červnu nás potrápil vydatný déšť. Dne 19. 6. se kolem jedné hodiny ranní začal nebezpečně zvedat místní potok. V 01:36
v noci byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity. V 01:38 hod
byl vyhlášen výjezd naší jednotce prostřednictvím systému KOPIS. Naše jednotka je svolávána krátkou SMS zprávou Krajským

operačním střediskem ve Zlíně. Ne každý hasič si vždy přečte
zprávu, hlavně v noci. Potom přichází na řadu spuštění sirény. Je
to 60 sekund trvající přerušovaný tón, který ohlašuje stav nebezpečí a svolává jednotku sboru. Nemusí se vždy jednat o požár.
Hned jsme začali pytlovat a rozvážet písek po obci, vodu jsme
čerpali ze sklepů. Vše jsme konzultovali s kopisem a sborem hasičů z Valašského Meziříčí. Akci jsme ukončili po více než 15
hodinách. Další den jsme byli opět povoláni v odpoledních hodinách na Hrádky. Tam jsme vezli pytle s pískem a čistili propusti
a kanály.
Dne 8. 7. jsme byli v 10:57 dopoledne svoláni k požáru průmyslového skladu na Hrádkách. Po příjezdu na místo již byla na místě jednotka sboru z Valašského Meziříčí a hasiči města Rožnov
pod Radhoštěm. Následně dojížděli jednotky z Poličné, Jablůnky
a Hasičský záchranný sbor podniku Deza. Po dohašení jsme byli
k dispozici vyšetřovatelům a poté jsme objekt předali majiteli.
Kolem jedné hodiny odpoledne jsme se vrátili na základnu.
Velitel JSDH Dalibor Sekyra

Dne 1. 8. 2020 jsme pořádali historicky první soutěž v požárním sportu. Soutěž měla být původně součástí Valašské hasičské
ligy, ale kvůli „koronavirovým opatřením“ se v letošním roce
liga zrušila. I přes tento nepříjemný fakt účast předčila naše očekávání. V nádherném počasí prvního srpnového dne se soutěže
zúčastnilo 37 družstev ze vsetínského, zlínského, přerovského
a olomouckého okresu. Za nádherné divácké kulisy byly dosaženy krásné časy. V kategorii žen se na třetím místě umístilo
družstvo z Velkých Karlovic, na druhém místě se umístilo družstvo z Roštění a vítězství si odvezlo družstvo z Loučky. V kategorii mužů 35+ mělo třetí místo družstvo z Vidče, druhé místo
družstvo z Velkých Karlovic a první místo družstvo z Vlčovic.
V kategorii mužů obsadilo třetí místo družstvo Prchalov A, druhé místo Prchalov B a první místo tým z Hrabůvky. Náš tým se

v této kategorii po chybě bohužel neumístil, obsadili jsme krásné
6. místo v konkurenci dvaceti družstev. Naše poděkování patří
všem sponzorům, starostce obce Ing. Kateřině Halaštové, fotbalistům TJ Jiskra Krhová za propůjčení areálů fotbalového hřiště
a za zázemí, členkám Českého svazu Červeného kříže Krhová
za zdravotní dozor, moderátoru odpoledne Danu Dobešovi (také
za super komentáře!), Sboru dobrovolných hasičů Lešná za půjčení časomír, terče a cisterny na doplňování vody v kádi, DJ za
ozvučení a za hudbu a nakonec všem našim členům, kteří odvedli kus poctivé práce. V neposlední řadě občanům obce Krhová za
hojnou účast a krásnou kulisu, kterou vytvořili. Už teď se těšíme
na příští ročník, který bude, jak doufáme, nejméně tak vydařený,
jako byl ten letošní, prémiový.
Starosta SDH Krhová
Daniel Malík.

Železný máj
Dne 8. 5. 2020 jsme zorganizovali tradiční květnovou akci sběru
druhotných surovin „Železný máj“.
I v letošním roce se nám podařilo po celé obci nasbírat od občanů
dva velké kontejnery železného šrotu a barevných kovů a přispět
tak ke zpříjemnění životního prostředí v obci. Celý výdělek investujeme do úprav a vylepšení hasičské zbrojnice jako každý rok. Za
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loňský výdělek jsme pořídili nové skříně na vybavení, omyvatelné
obklady a posezení ve spodní části zbrojnice. Všem občanům, kteří nám tímto způsobem přispěli, patří veliké poděkování. Poděkování patří i našim členům, kteří se na akci podíleli.
Starosta SDH Krhová
Daniel Malík.
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ZO ČZS Krhová
Výstava mečíků v Krhové
V sobotu 22.8.2020 se v klubovně Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Krhová uskutečnila výstava mečíků. Nejednalo se o výpěstky našich členek, ale o krásné květiny dodané
členkami Gladiol clubu ZO ČZS Ratiboř. Chtěli jsme uspořádat
netradiční výstavu od zkušených pěstitelek a to se nám podařilo.
V Ratiboři mají dlouholetou tradici a velké úspěchy v pěstování
mečíků. Děvčata nám s velkou ochotou poskytla nejen samotné
květiny, ale také vázičky a jmenovky.
Celkem bylo vystaveno 33 odrůd pod názvem a další bezejmenné. Výstava nemohla být ohlášená, protože jsme do posledního
dne z důvodu kolísavého počasí nevěděli v jakém stavu budou

květy. Účastníci výstavy se doslova kochali krásou květin, rozmanitostí barev a množstvím odrůd.
Výstava splnila účel. Pohlazení po duši krásou květin a ocenění
poctivé práce pěstitelek.
Děkuji všem, kteří se na úspěchu výstavy podíleli: pěstitelkám,
organizátorům a návštěvníkům.
Pro ty, kteří výstavu neviděli nabízíme pár fotografií.
Zájemcům o rady a pěstování mečíků jsou k dispozici bohaté
zkušenosti členek Gladiol clubu Ratiboř. Kontakt a materiál zajistíme.
Ing. Vítězslav Kotas, předseda ZO ČZS Krhová

Zahrádkáři bilancovali
Členové ZO ČZS Krhová hodnotili svou činnost za uplynulý
rok. V pátek 4.9.2020 se uskutečnila Výroční členská schůze naší
organizace. Původně jsme se měli sejít v dubnu, ale ze známých
důvodů a z důvodu bezpečnosti a nařízení jsme museli naši výroční schůzi odložit na klidnější období. Ve zprávě o činnosti
byly vzpomenuty naše hlavní aktivity od minulé schůze. Namátkově pár slov o těch důležitých: samozřejmě oblíbená pohádka
na Pohádkovém lese 2019. Samozřejmě nás mrzí, že se nemohl
konat Pohádkový les 2020. Sympatická je účast našeho člena
spolu se členkami MS ČČK Krhová při tradiční návštěvě Mikulášské družiny v místní MŠ.
V roce 2019 byla trochu pesimistická předpověď na rozsah zpracování jablek, naše hlavní činnost, služba občanům nejen z okolí.
Nakonec jsme vyhodnotili loňskou sezonu jako příznivou.
V zimním období se věnujeme školení, přednáškám a dalším
formám odborného vzdělávání. U nás v Krhové jsme uspořádali
přednášku na téma Pěstování borůvek. Přestože jak pěstovat borůvky na zahradě všichni „známe“ …dozvěděli jsme se mnoho
zajímavého čím dosáhnout spokojené úrody. Tradičně pořádáme
s velkou účastí pochod na Budičku a okolí s názvem Krhovská
Hromnice.
Na letošní rok jsme si naplánovali potřebné opravy, úpravy
a nátěry. Vše se nám podařilo a náš areál si získal příjemnou
podobu.
Počátkem června jsme měli v našem objektu vzácnou návštěvu.
Uskutečnilo se u nás výjezdní zasedání představenstva Územního sdružení ČZS Vsetín. Nešlo pouze o prohlídku areálu, v naší
klubovně se uskutečnila řádná schůze představenstva a následovala prohlídka celkem pěti zajímavých a hezkých zahrádek v Krhové. Bylo to velice příjemné a poučné setkání.
Na konci prázdnin jsme uspořádali zajímavou výstavu mečíků.
O samotné výstavě a ukázkou pár fotek je jiný článek.
Po prázdninách začala příprava na letošní sezonu zpracování

jablek. Právě probíhá moštování, zájem je velký, návštěvníci přijíždí z celého okolí. Předpokládáme ukončení až počátkem listopadu.
V průběhu členské schůze také došlo k poděkování a ocenění
členů.
Velmi příjemným zážitkem byla návštěva starostky obce
a všech představitelů spolkového života v Krhové. Děkuji vedení obce za podporu, všem složkám za spolupráci a občanům za
přízeň. Samozřejmě našim členům za nadšení a pracovitost při
rozvíjení naší činnosti a spolkového života v obci.
Oficielní částí schůze naše společné setkání ovšem neskončilo.
Po dobré večeři přišlo velice příjemné překvapení. K poslechu,
tanci i společnému zpěvu nám hrála skvělá cimbálová muzika.
Úžasný hudební projev, výborná nálada a super zábava. Velice
příjemné zakončení schůze a odměna přítomným. Nevím o žádném zahrádkářském spolku i jiném, že by se takto pobavili a tím
poděkovali za práci. Díky vám všem.
Těším se na další spolupráci a setkání s vámi.
Ing. Vítězslav Kotas, předseda ZO ČZS Krhová

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 3/2020, ročník VIII., v Krhové, 5. 10. 2020, 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 zasílejte do 12. 11. 2020.

