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Úvod starostky
Milí Krhovjané,
konec roku je časem pro hodnocení. V rámci sekce informace z Obecního úřadu Krhová vás informujeme v každém čísle
o našich dalších činnostech a aktivitách. Na další stránce jsem
vám stručně vypsala přehled pořízení majetku, investičních akcí
a oprav v roce 2020. 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
čtyř miliónů korun.
Kupí se nám dotazy na zapůjčení víceúčelového hřiště. Víceúčelové hřiště je školské sportoviště, s touto podmínkou byla pod-

pořena žádost o dotaci, aby obec mohla získat finance na realizaci. Z tohoto důvodu nebude možné prozatím hřiště zapůjčovat
veřejnosti.
Již v minulých číslech zpravodaje jsme vás informovali o projektu obnovy zeleně na hřbitově (oplocení) a o opětovném
zpřístupnění staré úvozové cesty ze hřbitova v ulici Hrádky.
Revitalizace zeleně je finančně podpořena z Operačního programu „Životního prostředí“. Našim cílem je celková rekonstrukce hřbitova. Zároveň zpracováváme projekt na odstranění staré
márnice a úpravu veřejného prostranství s vybudováním nových
veřejných toalet.

Informace z Obecního úřadu Krhová
Na prosincovém zastupitelstvu obce budeme projednávat rozpočet na příští rok. Ráda bych se k tomuto tématu vyjádřila, jelikož prvotní informace o schodku šest miliónu korun je šokující,
ale zároveň zavádějící. Když nahlédneme do minulosti, obec Krhová měla vždy schodkový rozpočet, a stále si uchovává rezervu,
kterou získala z vypořádání s městem při vzniku obce.
Podívejme se na příjem v rozpočtu tohoto roku, kdy příjmy byly
schváleny ve výši 32 mil. Kč. Z důvodu poklesu příjmu, na základě situace s COVID-19, byly příjmy sníženy na 28,5 mil. Kč. Ale
očekávaný příjem v roce 2020 včetně obdržených dotací by měl
být ve výši 33,5 mil. Kč.
V příštím roce jsou navržené příjmy s velkým poklesem, a to
v předpokládané výši 27,5 mil. Kč. Evidentní a citelný pokles
příjmu se odráží na uvedeném schodku šest miliónů korun. Projekty, které máme stavebně povoleny a připraveny k realizaci, je
nutné udělat, a to i z toho důvodu, že se v tzv. šuplíku nedokončená stavba každoročně prodražuje.
I v případě, že by si obec opětovně vzala úvěr na financování
projektů, je to pro obec ekonomicky přijatelnější, než aby zasta-

vila investiční akce. Zároveň v rozpočtu nejsou zahrnuty možné
dotace. Samozřejmě, že mým prvotním zájmem je projekty připravovat do dotačních výzev a získávat na akce dotační prostředky.
V dalším čísle zpravodaje vám představíme projekty multifunkčního objektu na fotbalovém hřišti a rekonstrukci křižovatky v ulici Rožnovská, úpravu železničního přejezdu a zbudování
nového chodníku.
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. Osobně jsem ráda, že se
můj nápad ujal a kalendář máte v oblibě.
S vřelým pozdravem vaše starostka
Ing. Kateřina Halaštová,
starostka obce

Přehled pořízení majetku, investičních akcí a oprav za rok 2020
Budovy v majektu obce Krhová
Stavební úpravy mateřské školy – pavilon A2 (zateplení a rozšíření třídy)
z toho dotace zpětně za rok 2019
Víceúčelové hřiště pro míčové hry
z toho dotace
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Finanční podpora Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Veřejné prostranství a ostatní rozvoj obce
Založení motýlí louky
Zahájení prací na revitalizace zeleně na hřbitově
Oprava studánky Jarošovka
Oprava chodníku a laviček na fotbalovém hřišti
Místní komunikace, mosty a chodníky
Novostavba chodníku v obci Krhová vč. přeložky CETIN
z toho dotace
Místní komunikace - opravy výtluků a havarijního stavu vozovky
Spolufinancování komunikace Na Měšečkách (celková investice soukromého investora 4,6
mil Kč)
Ostatní
Dopravní prostředek - dodávka pro technické záležitosti obce

Náklady
1 816 400 Kč
1 116 407 Kč
2 364 920 Kč
1 432 165 Kč
Náklady
184 000 Kč
Náklady
43 000 Kč
75 000 Kč
250 000 Kč
350 000 Kč
Náklady
1 100 812 Kč
628 447 Kč
490 000 Kč
865 000 Kč
Náklady
450 000 Kč

7 989 132 Kč
3 177 019 Kč

Celkem obecní výdaje
Dotace pro obec za rok 2020
Ostatní služby, podpora a další záležitosti
Dopravní obslužnost - zajištění MHD
Mateřská škola - závazný ukazatel
Základní škola - závazný ukazatel
Pouze sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu
Veřejná finanční podpora TJ Jiskra Krhová
Kofinancování sociálních služeb
Veřejná finanční podpora zájmových sdružení
Bezpečnost - kamerový systém
Celkem
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Náklady
2 749 500 Kč
1 550 000 Kč
1 090 000 Kč
1 705 000 Kč
235 000 Kč
201 300 Kč
100 000 Kč
70 000 Kč
7 700 800 Kč
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SAZBA POPLATKU za nakládání s komunálním odpadem bude projednána
na prosincovém zasedání Zastupitelstva obce Krhová.
Náklady odpadového hospodářství mají vzrůstající tendenci. Navyšují se náklady na odstranění biologicky rozlišitelného odpadu
a velkoobjemového odpadu. Komunální odpad zůstává konstantně stejný o průměru 25 tun za měsíc. Tím se úměrně navyšuje sku0
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Upozornění
doposud si někteří nevyzvedli Dárkový
poukaz za třídění odpadů za rok 2019.
Jedná se o osoby, které dosáhly na
svém stanovišti min. 10 ekobodů a více.

Zachování stejného modelu poplatku jako v roce 2020 již není možné. V letošním roce byl provoz v rámci systému Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství (dále jen MESOH) stále na principu dobrovolnosti. Ale už od října 2019 je systém smluvně zaveden
a platba služby probíhá na základě vyvezené popelnice a sesbíraných pytlů.
V rámci přehledného systému odpadového hospodářství má každá domácnost svůj odpadový účet, kde se evidují obsloužené nádoby
a pytle.
Celkové
domácností
je 61,7 %.
Březen
171zapojení
434 Kč
110
229 Kč
Obě
dvě navržené
se zapojením systému MESOH. Zároveň navýšení místního poplatku za odpady je spravedlivé.
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178slev
277 Kčmezi150
000 Kč a průměrně třídícími domácnostmi je znatelný.
65 637 Kč(ti, kteří
130 304
Kč příkladem) uplatní skoro všechny získané EKO body.
2) Září Ti nejlepší
jdou
163 nechová
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3) Říjen Kdo se
ohleduplně a netřídí odpad, sáhne pro svoji pohodlnost hlouběji do kapsy.
553 Kč
Je Listopad
žádoucí se112
zlepšovat
– kdo netřídí, platí více. Kdo třídí průměrně (cca 70 % populace ČR) je na tom i přes zdražení stejně nebo trochu
Prosinec
78 264 Kč
lépe, nadprůměrně třídící domácnosti získávají zajímavé slevy a ve finále platí méně.
Za Obecní úřad Krhová, Ing. Kateřina Halaštová, starostka
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Informace z Obecního úřadu - odpadové hospodářství
Vzorový příklad domácnosti zapojené do systému MESOH
Pětičlenná rodina, která vyváží plnou popelnici jedenkrát za dva týdny, přistavuje každý první pátek v měsíci k vývozu průběrně 4 žluté pytle s plastem. Co druhý měsíc přistavuje k vývozu průměrně průběrně 2
modré pytle s papírem. Platba této rodiny v roce 2020 při sazbě místního poplatku 450 Kč na rok na osobu činila pro tuto rodinu ve výši 2
250 Kč (450 x 5 = 2 250 Kč).
Navýšení místního poplatku na sazbu 590 Kč na osobu na rok.
Platba této rodiny při navýšení poplatku na rok 2021 při sazbě místního poplatku 590 Kč na rok na osobu by činila pro tuto rodinu částku
ve výši 2 950 Kč (590 x 5 = 2 950 Kč). Při zapojení do systému MESOH může rodina uplatnit slevu ve výši 250 Kč na osobu.

Výpočet pro stanovení poplatku pro rok 2021 by mohl činit
590 Kč – 250 Kč = 340 Kč.

Pětičlenná rodina při zapojení do systému MESOH, i v případě navýšení poplatku, by platila za rok 2021 částku 1700 Kč.
Což je o 550 Kč méně než platila v roce 2020.
Jelikož poplatek je navržen jen na 590 Kč, namísto skutečně vypočítané ceny 686 Kč, bude sleva omezena jen na maximální
částku 250 Kč. Podívejte se i vy do svého odpadového účtu na www.mojeodpadky.cz jakou slevu ze systému byste mohli využít
při navýšení místního poplatku.
Za Obecní úřad Krhová,
Ing. Kateřina Halaštová, starostka

Vyhodnocení systému třídění odpadů

Vážení občané,
k 30. 9. 2020 skončilo období pro vyhodnocení slev na poplatku pro příští rok, tzv. MESOH rok. Prosíme o kontrolu přidělených
EKO bodů a svezených odpadů, aby se předešlo případným nedorozuměním při platbě poplatku za odpady.
Na co je dobré se zaměřit?
1) Zkontrolujte si prosím v „Inventuře stanoviště“, zda máte uvedeny všechny osoby a zda všechny údaje jsou správné.
2) U domácností, které mají málo odpadů k třídění, se vyplatí vyplnit „Odpadový dotazník“ a uvést v něm způsoby, jakými v dané
domácnosti dochází ke snižování produkce odpadů. Díky tomu systém začne sledovat poměr mezi obslouženým objemem nádob
a pytlů u tříděného a u směsného odpadu.
3) Na „Nástěnce“ nebo v „Hodnocení stanoviště“ je vhodné si zkontrolovat, zda máte načtené všechny svezené pytle či popelnice.
V případě potřeby doplnění záznamu je možné se obrátit na e-mail burianova.isnoit@gmail.com.
Jak se přihlásit do odpadového účtu?
Do odpadového úču se můžete přihlásit prostřednictvím webu www.mojeodpadky.cz a pomocí přihlašovacích údajů (LOGIN
a HESLO – tyto údaje naleznete na archu s čárovými kódy).
Upozorňujeme, že možnost uplatnit jakoukoliv reklamaci končí 30. 11. 2020. V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit
na e-mail burianova.isnoit@gmail.com.
S pozdravem kolektiv MOJE ODPADKY
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Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka 2021 bude, ale jinak!
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021
chtějí koledníci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát, zdraví našich příznivců
i koledníků je pro Charitu Valašské Meziříčí na prvním místě,
a tak se tři králové pilně připravují na možnou koledu s rouškami
i koledu virtuální.
Jedno je jisté – Tříkrálová sbírka 2021 bude, koleda se uskuteční. Jen se ještě neví, v jaké podobě.
I tři králové totiž musí počítat s možností, že epidemiologická
situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář. V současné době vymýšlíme podobu sbírky.
Ve hře jsou momentálně tři scénáře. Ten optimistický počítá
s uvolněním všech restrikcí a klasickou tříkrálovou koledou. Realističtěji se však v současné chvíli jeví koleda s omezeními, při
níž budou dodržena všechna nařízení.
Charity na všech úrovních jsou v kontaktu s příslušnými hygienickými stanicemi, aby byly stoprocentně připravené neriskovat
zdraví svých přispěvatelů, dobrovolníků a zaměstnanců, kteří se
do sbírky také zapojují. Ti za sebou budou mít náročné měsíce,
a i nadále bude jejich pomoc nepostradatelná. Bohužel však musíme brát v potaz také hrozící nepříznivou situaci:
„Jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně, protože

osobní setkávání je jedním z pilířů sbírky. Přesto se i na tuto
variantu pilně chystáme,“ říká hlavní koordinátorka Gabriela
Víšová z Charity ČR. Sbírka se podle ní intenzivně připravuje
na vpád do virtuálního prostoru a své věrné příznivce se pokusí
oslovit on-line. Nechce přitom připravit dárce o zážitek z koledy,
ani o požehnání, které koledníci do domů přinášejí. „Snažíme
se využít všechny možnosti, které nám on-line prostor nabízí,“
dodává Gabriela Víšová.
Všechny přípravy a varianty koledy však mají jedno společné
– ani tentokrát se neobejdou bez dobrovolníků a štědrosti dárců.
Cíl sbírky i motto sbírky totiž zůstávají stejné – hlavní je pomoc
lidem v nouzi a pomáhá každá koruna. Pracovníci Charity
mají s dodržováním přísných hygienických pravidel zkušenosti
ze sociálních i zdravotních služeb, a proto věří, že se jim povede
je dodržet i při koledování. „Úplný zákaz koledování by nás velmi mrzel,“ zní z Charit. Vás však mrzet nemusí. Radostnou zvěst
roznesou Tři králové po České republice děj se, co děj!
Informace o konkrétní podobě Tříkrálové sbírky přineseme
v dalším čísle a získat je můžete také na webových stránkách
Charity Valašské Meziříčí.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Druhá vlna koronaviru se nevyhnula ani Charitě
S příchodem podzimu jsme všichni doufali, že situaci okolo
koronaviru zvládneme tak jako na jaře. Vše ale bylo úplně jinak než naše očekávání. Covid se bohužel nevyhnul ani našim
zaměstnancům a klientům služeb. Velmi složitou situaci jsme
museli řešit v Domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici, kde
se nákaza v jednu chvíli potvrdila jak u pracovníků
tak i u klientů. Z 26 klientů se jich s nákazou
potýkalo 20 a z 31 zaměstnanců jich práceschopných zůstali pouze tři. Vzniklá
situace se musela řešit hned, protože
s tímto počtem „zbylých“ zaměstnanců se provoz nedal zabezpečit. Opět, tak jako v první vlně,
došlo k převedení našich zaměstnanců z jiných služeb,
především z osobní asistence
a pečovatelské služby, ve kterých se potýkali se snížením
počtu klientů z důvodu aktuální situace ve společnosti.
S prací v kuchyni, prádelně
a úklidem vypomohli pracovníci ředitelství. Tato situace
nebyla ale dlouhodobě udržitelná. Současně se vedení Charity
obrátilo na Zlínský kraj se žádostí
o pomoc při zajištění nepřetržitého
provozu Domova. Osm studentů zdravotnických, sociálních či pedagogických
škol, kteří podle krizového zákona mohli
vykonávat pracovní povinnost, nám pomohlo
spolu s pracovníky jiných služeb, překonat těžkosti při
zajištěním chodu domova až do návratu kmenových pracovníků
z karantény.
Koronavirus se nevyhnul ani dalším zařízením naší Charity.
Obdobnou situaci jako v Domově bylo potřeba akutně řešit, jakmile se nákaza objevila mezi lidmi bez domova, kteří využívají
Denní centrum, Terénní službu a Noclehárnu. Nejprve onemocněli dva klienti. Z toho důvodu se testům museli podrobit i ostat-

ní klienti, ale také pracovníci služeb, kteří s nakaženými přišli
do kontaktu. Jelikož Charita nedisponuje prostory, kde by bylo
možné klienty izolovat, aby se nákaza nešířila dále, bylo potřeba
celou situaci řešit ve spolupráci s Městem Valašské Meziříčí. To
pro tyto účely vyčlenilo prostory na nově zrekonstruované ubytovně, kde mohli být klienti služeb umístěni. Město ve
spolupráci s místní restaurací pro ně zajistilo jedno teplé jídlo denně. Snídani a večeři zajišťovali naši pracovníci ve spolupráci s Centrem sociálně materiální pomoci, které
Charita provozuje. Situace se ještě
zhoršila ve chvíli, kdy se nákaza
projevila u dalších 14 klientů a 9
pracovníků služeb pro lidi bez
domova. Najednou tak na zajištění chodu tří sociálních služeb
pro lidi bez domova zůstali dva
pracovníci. Pomocnou ruku
poskytlo Město Valašské Meziříčí, které zajistilo kompletní
péči o lidi v karanténě. Po důkladném vydezinfikování prostor služeb se denní centrum,
terénní služba a noclehárna opět
zpřístupnilo ostatním klientům,
kterým se nákaza vyhnula. Provoz
se po stránce personální podařilo
zajistit z „vlastních zdrojů“, kdy došlo
k převedení pracovníků z jiných služeb,
tak jako tomu bylo v Domě pokojného stáří.
Jak v Domě pokojného stáří, tak i ve službách pro
lidi bez domova se vše již nyní pomalu vrací k normálu.
Nákaza koronavirem se nevyhnula ani jiným službám naší
Charity, ale nikde již naštěstí nezpůsobila takové krizové situace, které by mohly ohrozit péči o naše klienty.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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MŠ Krhová - v naší mateřské škole se pořád něco děje…
Mateřská škola v době nouzového stavu
Jsme rádi, že naše mateřská škola zůstala ve složitém období
otevřená. Díky vydaným hygienickým opatřením a jejich dodržováním ze strany rodičů, jsme nebyli nuceni zavřít v období
nouzového stavu ani jednu třídu. Pro všechny zúčastněné je tato
doba náročná, i nám chybí společné akce, jako jsou divadla, aktivity s rodiči, události obce nebo aktivity základní školy. Doufáme, že se situace brzy uklidní.
Aby se opravdu pořád něco dělo, snažili jsme se vylepšit prostředí mateřské školy.

Začali jsme ve třídě Sluníček, kde jsme pořídili nový nábytek
do šatny dětí. Z nového rozpočtu v příštím kalendářním roce se
dočkají nové šatny i děti ze třídy Rybiček.
Protože předpokládáme, že letos budeme muset obejít v prosinci bez společného vánočního tvoření, chceme touto formou popřát všem klidné vánoční svátky a do nového roku 2021 hlavně
hodně zdraví.
Šuláková Vlaďka
Gefingová Ivana
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ZŠ Krhová
Distanční výuka v základní škole
Od 14. října jsme v rámci vládních opatření přešli na distanční
výuku. Nejprve jsme řešili technické záležitosti, rodiče dětem
stahovali aplikaci pro výuku a po zadání žákovských přihlašovacích údajů se mohli žáčci připojit k výukové aplikaci. Několika dětem jsme zapůjčili notebook z našich zdrojů, aby mohli
online výuku plnohodnotně absolvovat a nemuseli zpracovávat
učivo pouze formou domácích úkolů. Podstatnou změnou je, že
na rozdíl od jarních měsíců je v současnosti výuka povinná a děti
se zúčastňovat distanční výuky musí.
Samotné online vyučování jsme zaměřili formou videokonferencí na stěžejní předměty – český jazyk a matematika. Starší
ročníky také přidaly hodiny angličtiny, vlastivědy a přírodovědy.
Online vyučování probíhalo denně, u mladších dětí v menších
skupinkách a ve vhodném časovém rozpětí doporučeným MŠMT
v přibližném rozmezí 60 až 90 minut. Poté žáci zpracovávali samostatně domácí úkoly.
Vyšším ročníkům se výuka mírně prodloužila o hodiny angličtiny, případně vlastivědy a přírodovědy.
Snažili jsme se vhodně propojit hodiny vyučované online a při-
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jatelnou formu samostatných prací. Účelem distanční výuky není
překlopit rozvrh žáků do online výuky, ale věnovat se nejdůležitějším předmětům vhodným způsobem a vzít v potaz také možnosti a schopnosti dětí.
Kvalita online vyučování hodně závisí ne kvalitě internetového
připojení, takže někdy nebyly podmínky spojení ideální, zejména když se v domácnosti učilo více dětí.
V současné době (ke dni 18. listopadu) jsme se vrátili ve dvou
ročnících k prezenční výuce a zbytek ročníků nadále pokračuje v distančním vzdělávání. Doufáme, že ostatní ročníky budou
brzy následovat návrat prvňáčků a druháků do školních lavic.
Vzhledem k tomu, že zájmové vzdělávání zatím fungovat nemůže a potřebujeme pokračovat v práci klubů v rámci projektu,
abychom dodrželi podmínky dotace, jsme nuceni tyto „klubíky“
organizovat v online schůzkách. Takže probíhá také online zájmová činnost.
Celkově jsme se snažili vypořádat s touto nepříjemnou situací
co nejlépe a podle reakcí dětí i rodičů soudíme, že se nám to daří.
Za Základní školu Krhová Mgr. Ivana Pavlicová

Klub seniorů
Klub seniorů Krhová se po delší odmlce hlásí
Po odmlce ve dvou předešlých číslech se v dnešním článku
ohlédneme za naší činností. Na čtvrtek 12. 3. 2020 jsme měli
v 16 hodin naplánovanou výroční členskou schůzi s účastí vedení
obce a všech jejích složek. V poledních hodinách bylo však Vládou České republiky všechno pozastaveno s okamžitou platností
a nám nastalo dilema, zda akci konat, či nekonat. Všechno jsme
již měli objednané a nachystané, a tak jsme nic neodvolávali. Počkali jsme, kolik se nás dostaví, a přišla většina, přestože mělo
pár členů obavy. „Výročka“ proběhla ve zkrácené verzi, pohoštění se konalo, a kdo nepřišel, dostal výslužku v krabičce domů.
Vše jsme stihli s odřenýma ušima, jak se říká „během hodiny“.
Bohužel kulturní program na oslavu MDŽ, živá hudba, musel
být odložen a činnost klubu pozastavena až do konce května.
Další setkání se konalo ve čtvrtek 28. 5. 2020 v 16 hodin v Restauraci a Penzionu U Bundárů, opožděně jsme oslavovali Den
matek. Nařízení bylo uvolněno a za určitých opatření se konat
mohlo. Opatrnost členů byla znatelná, ale radost ze setkání větší.
Po probrání organizačních věcí následovala kulturní vložka pro
maminky, tedy pro nás. Děvčata si připravila básně, zazpívaly
jsme si a bylo připraveno občerstvení se sladkou tečkou.
Ve čtvrtek 25. 6. 2020 se uskutečnil několikrát odložený zájezd.
Za hygienických opatření se vyjelo do Frýdku-Místku na exkurzi s ochutnávkou a za nákupem do firmy Marlenka. Jako další na

trase byla návštěva pivovaru v Kozlovicích spojená s obědem.
Po občerstvení se jelo na další setkání s Pohankovým mlýnem
Šmajstrla v Trojanovicích. Taky tady nás čekala beseda o výrobě
v mlýně a prezentace jejich výrobků a nákup. Den uběhl v pohodě, odnesli jsme si plno nových poznatků o výrobcích, jichž jsme
si také spoustu nakoupili. Jako vždy je dopravil bezpečně a pohodově pan Svoboda, náš dlouhodobý dopravce při naších toulkách po Moravě. V červenci a srpnu jsme se setkali neformálně
u Bundárů na dovolenkovém nezávazném setkání při písničce
a dobré krmi.
V září bylo setkání zase velmi nejisté, ale riskli jsme jej. Bylo
objednané setkání s komentovanou prohlídkou historických částí
města ve Valašském Meziříčí na den 24. 9. 2020 pro 25 až 30
členů klubu. Po více jak dvouhodinové prohlídce a chůzi městem
bodlo občerstvení v restauraci Fontána. To bylo zase naše poslední setkání na delší dobu, tam byla zase pozastavena činnost
našeho klubu na dobu neurčitou. Vypadá to, že se jen tak brzy
neuvidíme, proto pro všechny případy přeji všem hodně zdravíčka a pohody do těch nejistých dnů. Opatrujte se ať se zase ve
zdraví sejdeme, kdy to bude, je velmi nejisté. Proto přeji příjemné prožití všech svátečních dnů vánočních a pohodový začátek
nového roku.
Za Klub seniorů Krhová, Jana Pavlicová

Zájezd červen

VČS - výročka březen

červenec-srpen U Bundárů

Mlýn - beseda

Zájezd červen
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ČČK Krhová
Aktivita členek Místní skupiny Českého červeného kříže Krhová
Členkám Místní skupiny Českého červeného kříže Krhová není lhostejná současná situace pandemie Covid-19
v České republice, a hlavně v obci Krhová na Vsetínsku.
V součinnosti s Oblastním spolkem Českého červeného
kříže Vsetín se rozhodly členky zvýšit bezpečnost na frekventovaných místech v obci Krhová.
V minulých dnech desinfikovaly stěžejní místa jako
např. zastávky MHD, vchod v místní MŠ a místa s největší dotykovou zátěží, jako jsou madla, zábradlí a dveře
v místní MŠ, dále se zaměřily na strategická místa v místní prodejně Hruška jako je vstup do obchodu, dále vozíky,
okolí pokladen a další.
Aktivitu můžete vidět na fotografiích níže.
V této záslužné činnosti budeme pokračovat i nadále.
Díky děvčata za váš vstřícný přístup a ochotu.
Za Místní skupinu Českého červeného kříže Krhová,
předsedkyně Jarmila Kotasová

Myslivci
… a co myslivost v r. 2020?
Do myslivosti se výrazně promítá ruch těžby kůrovcových souší,
která se neustále vrací na již dříve těžená, ale nevytěžená místa, ať
již na znovuzpracování kůrovcové kalamity nebo na likvidaci vývratů, které následně vznikají po větším poryvu větru v narušených
lesních celcích. V letošním specifickém roce Covid-19 je činnost
myslivců, spočívající v péči o zvěř a její následnou redukci lovem,
ovlivněna i zvýšeným pohybem obyvatel, hledajících spásu v lesním chrámu před nicneděláním ve městě. Svými vozidly někteří
najíždějí do centra lesa bez ohledu na lesní zákon jasně říkající, že
do lesa je vjezd zakázán. To stejné lze říci i o řádění motokrosových
nadšenců, bezohledně devastujících jakoukoliv část lesa, kam lze
s crossovou motorkou vjet. Běžným jevem je i venčení psů mnohdy
neovladatelných a bez vodítka, volně pobíhajících napříč naší malou
honitbou.
I přes veškeré negativní dopady na životní prostředí zvěře, kdy je
zvěř ve svých denních stávaništích vyrušována a vytlačována a přesouvá se z místa na místo, se místní myslivci snaží udržet genofond
zvěře na dobré úrovni odváděcím přikrmováním, které má zabránit
zvýšeným škodám na mladých lesních kulturách. Jsou prováděny
opravy krmných zařízení a jsou zřizovány solné lizy v místech výskytu zejména zvěře vysoké. Letošní rok je „žírným“ rokem opakujícím se přibližně jednou za čtyři roky. Spočívá v nadměrné plodnosti dubů a buků, které ve formě žaludů a bukvic poskytují zvěři
prostřený stůl bohatý na živiny, díky nimž si zvěř vytvoří dostateč10

nou tukovou zásobu a přežije následující zimu bez problémů.
Stavy zvěře jsou v našich lokalitách na běžných stavech, s trendem
mírně klesajících stavů zvěře srnčí, na což má výrazný vliv počet
zvěře sražené vozidly na silnici ve směru Hulince - Nový Jičín. Stavy vysoké zvěře jsou nařízeny ze strany LČR plánovitě snižovat lovem na minimální stavy, aby se zabránilo škodám okusem na mladých porostech. V naší honitbě, není tvořena lesními pozemky ve
vlastnictví LČR nemusíme vysokou lovem decimovat, ale můžeme
s ní rozumně hospodařit, aby zbyla i na roky příští. A divočáci, ti se
zřejmě vrátí až po sklizni kukuřičných lánů obklopující Veřovické
vrchy. Neboť potkat na čekané dosud divočáka se rovnalo malému
zázraku.
Pro následující zimu je pak přínosem pro zvěř předkládání kořenové zeleniny (mrkve, řepy), tvrdého pečiva nebo jablek, které bychom
jinak vyhodili. Lze je pokládat kdekoliv do porostu, zvěř si je najde.
Důležité je, aby zvěř měla možnost v klidu odpočívat a nebyla rušena tak, jak je psáno v úvodním odstavci. I člověk si chce po obědě
v klidu odpočinout a nebýt rušen. A rovněž lov, který bude probíhat
v následujícím zimním období je součástí péče o zvěř, což zákon
myslivcům přímo nařizuje.
Doufejme tedy, že se vše vrátí brzy do normálu, nastane v honitbě
větší klid a nejen myslivci, ale i návštěvníci hor budou mít příležitost
čas od času se s některým jejím obyvatelem setkat, a to nejen letos,
ale i v letech příštích.
Václav Tlapák

Zahrádkáři Krhová
Sezóna moštování 2020
Vážení čtenáři,
chceme vás informovat o průběhu sezony moštování jablek v naší
organizaci.
Letošní průběh vegetačního roku byl odlišný od minulých let,
kdy jsme se potýkali s obrovským suchem a vedry. Nebyl to přímo
mokrý rok, vláha přicházela průběžně a pro každou plodinu jinak.
U jablek byla úroda různá, ale s lepším průměrem. Naše moštárna
má široký okruh zákazníků, takže nás neohrozí regionální neúroda.
Na letošní sezónu jsme se opět dobře připravili jak po stránce technické, tak i organizační. Ale samozřejmě samotný průběh mimořádných událostí jsme nemohli ovlivnit.
Moštování jsme zahájili dne 12. 9. 2020 a předpokládali jsme
ukončení začátkem listopadu.
Několik zajímavých čísel z letošního roku.
Moštovacích dnů, sobot, bylo celkem 6. Ze známých důvodů jsme
museli neradi předčasně ukončit provozovnu ke dni 17. 10. 2010.
Celkem nás navštívilo 150 spokojených zákazníků, nejvíce jich
bylo v sobotu 10. 10., kdy naší služby využilo 40 zákazníků. To byl

opravdu velice náročný den ukončený silným deštěm.
Při průměrné výtěžnosti cca 70 % jsme zpracovali asi 10 tun jablek.
Důležitá byla perfektní organizace moštování a příkladné zapojení
obsluhy. Celkem se na výkonu podílelo 10 členů naší ZO a jeden
nečlen.
Přestože bylo nutno sezónu ukončit předčasně, hodnotíme letošní
ročník jako velmi úspěšný.
Závěrem chci upřímně poděkovat všem, co se podíleli na organizaci, vlastním průběhu a zajištění.
Děkuji obsluze, organizátorům a všem zákazníkům za jejich přízeň. Také děkuji vedení Obce Krhová a technickým pracovníkům
naší obce za zajištění odvozu výlisků.
Vážení přátelé, spoluobčané, děkuji vám všem za podporu, spolupráci a těším se na další společné aktivity.
Přeji Vám všem pohodové adventní dny a spokojené prožití Vánočních svátků ve zdraví mezi svými blízkými.
Za ZO ČZS Krhová
Ing. Vítězslav Kotas, předseda
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Špekáčkový turnaj
V sobotu 3. 10. 2020 uspořádala TJ Jiskra poslední veřejný tenisový turnaj této sezony. Přesněji se jednalo o turnaj ve čtyřhrách.
Přihlášených dvojic bylo sedm. Tyto dvojice pak mezi sebou
v jedné hrací skupině bojovaly o co nejlepší umístění. Přálo nám
krásné počasí s nádechem babího léta. Jen vítr nás místy trochu
zlobil. ☺ V nárazech totiž přesahoval i rychlost 100 km/h, takže
jsme si užili hodně zábavy, ale i hodně nervů. To záleželo na tom,
komu zmíněný silný vítr více pomohl při rozhodujícím úderu.
Tyto těžké přírodní podmínky nakonec nejlépe zvládl pár z Rožnova pod Radhoštěm. Roman Kiss a Mirek Sommer v turnaji
ani jednou nezaváhali a zaslouženě turnaj vyhráli. Druhé místo
obsadil krhovský pár Jaromír Jurka a Jiří Mičola. Třetí medailová pozice zůstala také v Krhové, a to zásluhou Jarka Pospíšila
a Davida Batly.
Po zhodnocení turnaje a rozdání cen vítězům a všem zúčastněným proběhl ještě jeden turnaj, a to o nejrychlejšího pojídače
špekáčků. Jeho vítěz si však ve své skromnosti nepřál být zveřejněn, aby se nestal mediální hvězdou. ☺
Děkujeme všem, kterým sport stále něco říká a přijdou mezi nás.
Už teď se těšíme na další sezonu. Přejeme všem v této „ne-

mocné“ době, aby si zachovali sportovního ducha a našli sílu pro
zdárné přečkání této těžké doby. Sportu zdar a tenisu zvláště!
Za TJ Jiskra Krhová
Jiří Mičola

Okénko Jiskry
Zdravím všechny fanoušky i fanynky fotbalu, které zajímá dění
ohledně fotbalu v Krhové. Bohužel vládní nařízení se dotkla i nás
a činnost jsme museli opět přerušit.
Rád bych se s vámi proto podělil o to, co se nám povedlo i jak si
vedou naše družstva napříč kategoriemi.
Mládež
V mládeži se nám prozatím daří na všech frontách. Děti do přípravek přibývají a kluci i holky svádějí první utkání mezi svými
vrstevníky z okresu. Nově se nám povedlo spolu s Juřinkou, se
kterou dlouhodobě spolupracujeme, přihlásit sdružený tým mladších žáku. Obětavou práci odvádějí kvalifikovaní trenéři v čele
s Robertem Šulákem. Doufáme, že z těchto hráčů vyrostou skvělí
fotbalisté, kteří jednou budou rozdávat radost i v mužských kategoriích
Změny
Před začátkem sezóny jsme museli řešit post hlavního trenéra, jelikož dosavadní trenér Alois Bayer kvůli časovému vytížení přešel
do pozice vedoucího týmu. Vedení klubu, ale tuhle situaci vyřešilo bravůrně. Týmu se ujal výborný a svérázný trenér Pavel Vaigl,
který má za sebou zkušenosti z Baníku Ostrava, Opavy, Valmezu
a Juřinky. Trenér dal týmu nový herní projev a kvalitní tréninky,
které si nemůžeme vynachválit. Spolu s trenérem přišel i zkušený
brankář Petr Holáň a defenzivní záložník Vojtěch Krajča, kteří výborně zapadli do kabiny.
A-tým
Po krátké letní přípravě jsme zahájili druhou sezonu v 1.B třídy
zlínského kraje, kde jsme chtěli dokázat všem, že i při předčasném
ukončení soutěže na jaře patříme mezi krajské týmy. Bohužel podzimní část jsme také nedohráli. Momentálně se nacházíme na 10.
místě s 10 body. Mrzí nás dobře rozehrané zápasy proti Hovězí,
Bylnici a Brumovu. Naopak si velmi vážíme remízy s Prostřední
Bečvou a výhrou nad Halenkovem, kde jsme téměř do roka a do
dne napravili vysokou porážku z minulé sezóny.
Momentálně probíhají individuální tréninky, které každý plní
podle sebe a všichni doufáme, že brzy vyběhneme opět na hřiště.

B-tým
Hráči z našeho béčka zažívají nejvydařenější sezónu. Po nové
reorganizaci okresních soutěži, se zrušila IV. třída a všechny
týmy “postoupili” do III. třídy. Béčko bylo nalosováno do skupin
s nepříjemnými soupeři v čele s Jarcovou a Rožnovem B. Přesto všechno tým pod vedením Ondřeje Štěpánka přezimuje na 1.
místě tabulky. Kluci chodí pravidelně na tréninky a většina z nich
jezdí i jako náhradníci s áčkem. Tým je skvěle vyvážen a výborně
funguje jako rezerva A týmu.
Cenu za nejlepší hráče 1.B třídy od portálu valašský fotbal vyhrál náš střelec Martin Plesník, který měl úžasnou formu a bavil
fanoušky svým umění jak v áčku tak i béčku.
Fotbal v Krhové za posledních pár let ušel dost cesty a určitě ještě
nekončí. Budeme rádi, když si v budoucnu uděláte čas a přijdete
podpořit jak muže, tak i mládež, jelikož fotbal se hraje hlavně pro
fanoušky!
Jménem všech hráčů a funkcionářů klubu Vám přejeme klidné
prožití vánočních svátku a hodně štěstí i zdraví do Nového roku 2021
Za klub TJ Jiskra Krhová
Lukáš Bayer
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