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Úvod starostky
Milí Krhovjané,
Zpravodaj datuje zpětně tříměsíční dění v obci. Hlavní je
pro nás precizní zpracování informací, které jsou pro čtenáře
čitelné. Tento díl je nabitý informacemi o kulturních akcích a
stavebních investičních akcích, které v obci realizujeme.
Zahájení května bylo velkolepé. První víkend jsme slavnostně otevřeli nový multifukční objekt na fotbalovém hřišti. Zhotovitel zvládl realizovat stavbu o dva měsíce dříve, než měl
smluvně dojednáno. Za hlavní dveře stavby můžete nahlédnout ve fotodokumentaci na dalších stránkách zpravodaje.
Zároveň byla z této slavnostní události zpracována reportáž,
kterou jste mohli zhlédnout v regionální televizi. Na tento objekt jsme získali dotaci ve výši 5,7 milionu korun od Národní
sportovní agentury.
Druhý víkend v květnu patří „Krhovské obecní veselici“.
Symbolické desáté výročí bylo pro mě osobně obzvláště významné. Před deseti lety jsme na podiu oznamovali, že v
rámci referenda se vyjádřilo 74 % občanů k osamostatnění
a vzniku nové obce Krhová. Organizování veselice je pro mě
radost, a to především díky lidem, kteří zajišťují občerstvení
na veselici.
Letošní „Krhovská obecní veselice“ byla zahájena netradičně. Valašský veterán klub zorganizoval závody „Kopec Krhová“ a výstavu historických vozidel v okolí místní kapličky.
Na podium probíhal hudební program a celé odpoledne byl
doplněn bohatým doprovodným programem pro děti na fotbalovém hřišti. Odměnou pro děti byl lístek na kolotoče, které

nemohly na veselici chybět.
Spolu s městem Valašské Meziříčí a obcí Poličná jsme uzavřeli smlouvu se společností TQM – holding s.r.o., která v naší
obci provozuje od 12. června městskou hromadnou dopravu.
Do systému je opětovně zavedeno jízdné zdarma a obsluhu
zajišťují nové nízkopodlažní autobusy. Roční náklady za tuto
službu občanům budou činit bez mála 3,2 mil korun.
Na červnovém zasedání Zastupitelstva obce Krhová byl
schválen „Závěrečný účet obce Krhová za rok 2021“. Za loňský rok hospodaříme se ziskem ve výši 11 milionů korun. Celkový stav účtu byl k 31. 12. 2021 ve výši 17 milionů korun.
A to především z toho důvodu, že zpracováváme žádosti o
dotace a úspěšně získáváme dotační prostředky na naše investiční akce. První ze sedmi příloh závěrečného účtu je zpráva kontrolního orgánu o hospodaření obce Krhová, kterou
každoročně provádí Krajský úřad Zlínského kraje. Rozsáhlá
sedmistránková zpráva končila závěrem, že v dílčím přezkoumání a konečném přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Zároveň byla pochválena kontrolou naše
paní účetní a administrativa za vedení písemností a dokumentů obecního úřadu.
Měsíc červen je dále měsícem pohádek v „Pohádkovém lese“,
vítání občánků a rozloučení se se školním rokem. Chtěla bych
poděkovat všem, kteří věnují svůj volný čas ve prospěch nás
všech. „Pohádkový les“ byl opravdu kouzelný.
Přeji vám slunné dny a krásnou dovolenou!
Ing. Kateřina Halaštová

Komunální volby 2022
Volby do obecních zastupitelstev se uskuteční 23. a 24. září
2022. Volební urny se otevřou v pátek 23. září ve 14.00 a uzavřou ve 22.00. V sobotu 24. září se otevřou v 8.00 a uzavřou
ve 14.00.
Nejpozději 3 dny přede dnem voleb budou voličům dodány hlasovací lístky do domovních schránek v místě trvalého
bydliště. Ty jsou ve dnech voleb k dispozici i ve volebních
místnostech.
V komunálních volbách nelze volit na voličský průkaz mimo
místo svého trvalého bydliště. Při komunálních volbách je
možné stejně jako u parlamentních voleb udílet preferenční
hlasy. Je tak možné zvolit stranu, případně kandidáty napříč
různými stranami, ale i několik samostatných kandidátů a
celou stranu. Konkrétně způsoby udílení preferenčních hlasů upravuje zákon č. 491/2001 Sb. § 34. Všechny kandidující

subjekty jsou uvedené na jednom velkém hlasovacím lístku,
který se následně po označení vloží do úřední obálky a vhodní
do volební urny.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
požádat obecní úřad (tel. 730 517 162) a ve dnech voleb volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost do přenosné volební schránky.
Jakmile se uzavřou volební místnosti v sobotu ve 14.00, začne sčítání hlasů volebními komisemi a odesílání výsledků do
Českého statistického úřadu, který bude postupně uvolňovat
konečné výsledky komunálních voleb v jednotlivých obcích.
Na základě výsledků se v obcích sestavují nová zastupitelstva
a rozpouští dosavadní. Původní starosta vykonává svou funkci až do doby zvolení nového.

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

Informace z Obecního úřadu Krhová
• Podali jsme žádosti o dotaci na pořízení mobilního letního kina. Letní kino jsme poprvé uskutečnili v roce 2015 (viz.
fotografie) a rádi bychom tuto příjemnou akci dělali častěji.
• Setkali jsme se s předsedou spolku Zvonička v Krhové z.
s. panem Konečným, který převzal od obce stavební povolení
pro realizaci projektu „Zvonička v Krhové“ (ulice V Břízkách). Zvoničku můžete podpořit přes sbírku ww.darujme.cz
nebo přímo na účtu spolku „Zvonička v Krhové z. s.“ na číslo
účtu 2701912079/2010.
• Jednáme s vedením společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., kteří vytvořili technickou možnost rozšíření
vodovodní sítě v ulici Pod Horami, Zahájenka, v části ulic
Paseky a V Břízkách. Zároveň jsme oslovili občany, aby se k
záležitosti rozšíření vodovodní sítě vyjádřili.
• Získali jsme dotaci na další náš projekt „Silnice I/35 Valašské Meziříčí, připojovací pruh Krhová“ ve výši 1,473 mil.
Kč, který budeme realizovat. Zároveň Správa železnic zahájí
rekonstrukci přejezdu z Krhové s přeložkou místní komunikace ulice U Přejezdu.
• Zatím jsme letos získali finanční prostředky na investiční projekty, a to v celkové předpokládané výši dotace 18,47
mil. Kč. V letošním roce investujme bezmála 30 mil. Kč do

investičních projektů směrující k rozvoji celé obce Krhová.
• Zahájíme práce na obnovu komunikace Pod Horami, na
kterou jsme taktéž získali dotaci ve výši 1,2 mil. Kč.
• Již počtvrté jsme zorganizovali příměstský tábor v Krhové. Tímto opětovně děkujeme našim myslivcům za zapůjčení areálu a zároveň panu Martínkovi za zapůjčení bezprostřední louky.
Za Obecní úřad Krhová
Vaše starostka Ing. Kateřina Halaštová

Obec Krhová získala v tomto roce dotace ve výši 18,5 milionů korun
Na červnovém zasedání Zastupitelstva obce Krhová starostka obce Kateřina Halaštová informovala o podpořených
žádostech o dotace z různých dotačních titulů. V současné
době má obec podpořeny žádosti o dotace v celkové výši
18,47 milionů korun.
• Podpořeny jsou tyto projekty v realizaci:
• Protipovodňový varovný a informační systém obce Krhová
• Rekonstrukce veřejného prostranství vč. přestavby stávajícího objektu na veřejné toalety
• Cyklostezka Krhová

•

Rekonstrukce mostu ev. č. M 02 přes Srní potok (ulice
U Kapličky)
• Obnova komunikace v ulici Pod Horami v obci Krhová  
• Multifunkční objekt u fotbalového hřiště
• Bezbariérové chodníky v obci Krhová – úsek č.5
• Silnice I/35 – SO 151 chodník
V letošním roce obec investuje bezmála 30 milionů korun
do investičních projektů a již má přes 60 % nákladů pokryto
z dotačních titulů. Zbývající část je plně krytá z ušetřených
financí z minulých let. Obec Krhová nemá žádný úvěr.

Lesní stezka
„Lesní stezka“ je další projekt a zároveň žádost o dotaci, na kterou obec Krhová
získala dotaci v předpokládané výši 340 tisíc korun v
rámci podpory cestovního
ruchu. Tento projekt před samotnou realizací obnáší osazení pěti edukativně-herních
prvků a solární nabíječky pro
cyklisty.
Realizací projektu dojde
k posunu o úroveň doprovodné infrastruktury, který povede ke zvýšení atraktivity
nejen pro pěší, ale také i cyklisty. Nově budovaná stezka
nabídne návštěvníkům sérii
poutavých zastavení, tematicky zaměřených na oblast
ekologie, lesního hospodářství a života zvířat. Vytvoří
se tak možnost aktivního trávení volného času s prvky poutavými
pro všechny cílové skupiny. Součástí bude také solární elektronabíječka jako nástroj pro zvýšení atraktivity cykloturistiky.
Za Obecní úřad Krhová
Ing. Kateřina Halaštová, starostka
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Informace z Obecního úřadu Krhová
Zahájení prací na stavbě Cyklostezka – Krhová
V září budou zahájeny práce na výstavbě cyklostezky Krhová. Realizace významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Krhová, zejména bezpečnosti cyklistů a chodců,
kteří se již nebudou stávat účastníky provozu na místní komunikaci procházející obcí Krhová ve směrech Valašské Meziříčí a Nový Jičín. Ulice Beskydská s ulicí K Obrázku jsou
ulice ležící mimo intravilán obce Krhová, dostupné pouze po
frekventovanou silnici III. třídy ve směru Valašské Meziříčí
– Nový Jičín. Vedení obce v čele s paní starostkou Ing. Kateřinou Halaštovou hledalo možnosti od roku 2017, jak lze tyto

dvě ulice zpřístupnit pro pěší.
Starostka obce Krhová udělala takové kroky, které vedou
ke změně trasy stavby cyklostezky podél potoku. To znamená: získat do vlastnictví obce tři pozemky par. č. 1540,
1527/5, 1542, po kterých nová trasa povede.
Na vybudování cyklostezky jsme získali ze Státního fondu
dopravní infrastruktury dotaci ve výši 2,6 mil. Kč a zároveň i
finanční prostředky od Zlínského kraje ve výši až 300 tis. Kč.

Mateřská škola Krhová – Rekuperace
větrání kuchyně
Rekonstrukce vzduchotechniky mateřské školy v obci je
dalším z projektů realizovaných v letošním roce. Ve školní
kuchyni bylo stávající vzduchotechnické zařízení nefunkční.
Z toho důvodu byl projekt zařazen do letních měsíců. Realizací dojde ke zlepšení podmínek nejen v kuchyni, ale také v
přilehlých skladech, kancelářích a prádelně.
Za Obecní úřad Krhová
Vaše starostka Ing. Kateřina Halaštová

„Bezbariérové chodníky v obci
Krhová – úsek č.5“
Stavba řeší nový bezbariérový chodník a s ním související
objekty, jako je úprava komunikace, nové autobusové nástupiště s návazností na chodník v parku, místo pro přecházení,
osvětlení a opravy stávajícího chodníku až po odbočku na ulici Pod Kameněm
Za Obecní úřad Krhová
Vaše starostka Ing. Kateřina Halaštová

„Rekonstrukce veřejného prostranství vč. přestavby stávajícího objektu na
veřejné toalety“.
Práce na renovaci márnice byly ukončeny. Revitalizace
transformovala okolní prostředí a samotnou márnici na stavbu, která bude plnit funkci pietního místa. Vhodnými stavebními úpravami jsme se snažili vytvořili občanům obce dů-

stojné podmínky pro chvíle vzpomínek na zesnulé na místě
jejich posledního odpočinku. Součástí nové stavby jsou také
zbudovány nové veřejné toalety.
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Informace z Obecního úřadu Krhová
Rekonstrukce mostu ev. č. M 02 přes Srní potok (ulice U Kapličky)
I na tuto investici jsme podali žádost o dotaci. Jedná se o
kompletní obnovu mostu na stávajícím místě, úprava související poničené komunikace včetně provedení ochranného
statického opevnění spodní stavby. Most bude mít pochozí
římsu pro chodce, která bude napojena na stávající chodník

u parčíku s pomníkem obětem 1. a 2. světové války. Na most
jsme získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
3,6 mil. Kč.
Za Obecní úřad Krhová
Vaše starostka Ing. Kateřina Halaštová

„Protipovodňový varovný a monitorovací systém obce Krhová“
Ke dni 13. 6. 2022 byla ukončena realizace protipovodňového varovného informačního systému pro obec Krhovou.
Projekt s názvem „Protipovodňový varovný a monitorovací
systém obce Krhová“ je financován z prostředků evropské
unie v rámci Operačního programu životní prostředí, SPECIFICKÝ CÍL 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová
opatření AKTIVITA 1.4.3 – Budování a rozšíření varovných,
hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální
úrovni, digitální povodňové plány.
Celkové způsobilé výdaje na projekt jsou přibližně 3,69 mil.
Kč, z toho samotná dotace činí 2,58 mil. Kč. Obec Krhová
investuje z vlastního rozpočtu 30 % z celkové ceny, tj. 1,1
mil. Kč.
Projekt obsahuje dvě základní části: zpracování doplnění „Digitálního povodňového plánu obce Krhová“ a vybudování „Varovného informačního systému na území obce
Krhová“.
Digitální povodňový plán obce Krhová ulehčí práci povodňové komise, protože obsahuje všechny nutné informace na
jednom místě, a to jak v elektronické, tak písemní formě. Je
to důležitý nástroj povodňové komise v době mimořádné události, jakou je povodeň. Navíc tak obec Krhová splnila náležitosti, které jí ukládá zákon o vodách 254/2001, v jehož rámci
má každé město či obec povinnost mít zpracovaný a aktuální
povodňový plán města/obce. Digitální povodňový plán je v
aplikačním prostředí na www.krh.povodnoveplany.cz.
Dále v rámci varovného informačního systému byly vybudované bezdrátové hlásiče v celkovém počtu 76 ks, které ozvučí
území celé obce i v místech, kde nebyl doposud žádný prvek varování a vyrozumění. Na základě tohoto opatření dojde
ke značnému zkvalitnění informování obyvatelstva na celém
území obce Krhová v případě vzniku mimořádné události například povodně. Varovný informační systém obce Krhová
bude zálohován v případě výpadku elektrické energie a zároveň bude připojen na celostátní Jednotný systém varování vyrozumění, který provozuje Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru.
Podstatnou funkcí varovného systému je i jeho možnost využití jako bezdrátový rozhlas, který tak do obce přinese další
informační medium pro šíření informační zpráv pro obyvatele
obce. Vybudování varovného systému s funkcí obecního rozhlasu s propojením na složky IZS vznikl moderní protipovodňový varovný systém, který bude sloužit občanům obce nejen
v případě povodní, ale jakékoli mimořádné události. Pořízením varovného systém obec Krhová tak naplnila povinnosti
zákona o IZS 239/2000, kde starosta obce musí zajistit varo4

vání a vyrozumění obyvatelstva v případě vzniku mimořádné
události. Navíc se jedná o nejmodernější digitální komunikační systém, který umožňuje do budoucna připojit další environmentální monitory prostředí (měření hlučnosti, prašnost,
CO2 ve školách, školkách atd.) nebo tzv. systémy pro chytré
obce, jako jsou odečty vody, monitory naplněnosti kontejnerů,
ochrana majetku atd.
Za Obecní úřad Krhová
Vaše starostka Ing. Kateřina Halaštová

ČISTOTA
VODY

KVALITA
OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

OCHRANA
PŘÍRODY

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

Informace z Obecního úřadu Krhová
Multifukční objekt na fotbalovém hřišti

VESELICE
V sobotu 14. května opět Krhovou rozezněla hudba z pódia a vzduch provoněly dobroty z grilu.
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Informace z Obecního úřadu Krhová
Pohádkový les v Krhové
Krhovský les se poslední červnovou sobotu proměnil na „Pohádkový les“. Obrovské poděkování si zaslouží téměř 100 účinkujících, kteří zajistili 15 krásných pohádkových stanovišť. Odměněni byli i organizátoři „Pohádkového lesa“, a to velkou
účastí návštěvníků. Za to všem upřímně děkujeme a těšíme se za rok na viděnou.
Vaše starostka Ing. Kateřina Halaštová
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Informace z Obecního úřadu Krhová
PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny dne: 6.10.2022

Místa přistavení velkoobjemových kontejnerů:
- u bytovek za tratí, u pošty, Pod Kameněm uprostřed ulice, 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

dne 6. 10. 2022
dne 7. 10. 2022

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

Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství

Oznamujeme vám, že dne 30. června 2022 uplynul termín splatnosti poplatků.
V případě informací kontaktujte Obecní úřad Krhová na tel. čísle 730 517 168.

Vážení občané,
na jaře tohoto roku každé číslo popisné obdrželo do schránek informaci z Obecního úřadu Krhová s výší poplatku a
uvedeným variabilním symbolem.
Obecní úřad Krhová upozorňuje občany na termín splatnosti poplatků za svoz komunálního odpadu a za psy. Kdo doposud
neprovedl úhradu, ať takto učiní v co nejkratší době.
Hotovostní platba: Obecní úřad Krhová, Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová v úředních hodinách Bezhotovostní platba: bankovní
účet obce: 32 23 74 83 19/0800, vedený u ČS a.s. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu
každého poplatníka.

Vyhodnocení systému třídění odpadů

Vážení občané,
ke dni 30. 9. 2022 skončí 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 jsou všechny údaje 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 reklamaci v rámci stránky nebo na e-mail burianova.
isnoit@gmail.com, p. Burianová, tel. 775448709 nebo obec@
krhova.cz, p. Grygaříková, tel. 730517146.
Jak se přihlásit do odpadového účtu?
Do odpadového úču se můžete přihlásit prostřednictvím
webu www.mojeodpadky.cz a pomocí přihlašovacích údajů
(LOGIN, HESLO – tyto údaje naleznete na archu s čárovými
kódy).
Upozorňujeme, že možnost uplatnit jakoukoliv reklamaci
končí 30. 11. 2022. V případě nejasností se na nás neváhejte
obrátit.
Ing. Kateřina Halaštová, starostka
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Informace z Obecního úřadu Krhová
V obci proběhla nová inventarizace popelnic a jejich označeníVážení občané,

Na základě nově uzavřené smlouvy na svoz odpadu s Technickými službami Valašské Meziříčí probíhalo nové označování popelnic na komunální odpad, a to ve dnech 29. července a 12. srpna.
Nové označení spočívalo v osazení čipu na popelnici – viz.
přiložená fotografie. Tento čip se může barevně lišit.
Obec Krhová také pořídila nové čtečky na evidování svozu
plastových pytlů, které by měly napomoci lepšímu evidování
svezeného vytříděného odpadu.
Děkujeme za spolupráci.

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na
ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Krhová může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru
a recyklaci o hmotnosti 3,79 t. Na každého obyvatele tak
připadá 1,86 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se
pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou
výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na
zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených
výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021
k úspoře produkce CO2 o 44,53 tun. Víte kolik smrků pohltí
stejné množství CO2? Osmnáct kusů.
Nebylo nutné vytěžit 2 219,02 litrů ropy. Představte si, že
z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta,
např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 83krát.
Došlo také k úspoře 22 842,99 kWh energie. Asi stejné
množství jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí
22843krát.
Podařilo se recyklovat 2 179,06 kg železa. Toto množství
recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 90 ks
nových praček bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 76,78
kg mědi, což by postačilo pro ražbu 13650 1€ mincí nebo
93,19 kg hliníku, který by stačil na výrobu 6213 plechovek
o objemu 0,33 l.
Děkuji Vám.
Vaše starostka Ing. Kateřina Halaštová
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Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

Svoz pytlů s plasty nebo s papírem
Žádáme občany, aby pytle se separovaným odpadem (plast nebo
papír) označili při vývozu čárovým kódem ke svému odpadovému účtu. Pro lepší načtení žádáme občany, aby každý čárový kód
přelepili izolepou. Čárový kód nesmí být zvlhlý ani pokrčený.
Děkujeme za pomoc Obecní úřad Krhová
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22 842,99

22.03.2022

ZŠ Krhová
Příměstský tábor Krhová 2022
Příměstský tábor se uskutečnil v týdnu od 18. července na
myslivecké chatě a v jejím okolí. Tábor je určen přednostně
pro žáky ZŠ Krhová a v tomto roce byl opravdu velký zájem
přihlášených dětí. Po naplnění kapacity jsme byli nuceni některé zájemce odmítnout zejména z řad předškoláků. Celou
akci administrativně zajišťuje obec Krhová, o hladký průběh
tábora se stará paní starostka. Program a veškerou náplň aktivit vymyslela a zajistila parta mladých lidí pod taktovkou
Dity Pospíšilové. Jako poradní hlas a pomoc při realizaci
přispěla paní ředitelka ZŠ a servis na chatě již tradičně zajistili manželé Vrečkovi za vydatné pomoci svého syna Petra.
Všem organizátorům srdečně děkujeme!
Celý týden se nesl v duchu středověkých turnajů a klání.
Střídaly se aktivity sportovní, výtvarné a rukodělné s těmi,
při kterých bylo nutné používat místo svalů také mozek…
Navštívily nás sestry Českého červeného kříže, které pro
děti připravily ukázky poskytování 1. pomoci, seznámily je
se základními dovednostmi a správnou technikou obvazování. Všechny znalosti mohly děti využít při velké kvízové hře, která byla připravena následující den při cestě týmů
K Obrázku.
Sestry jsou také výbornými maskérkami, a to nám také
předvedly při následném maskování. Nepřeberné množství
tržných a bodných ran, odřenin a modřin vytvořily svý-

ma šikovnýma rukama na tělech dobrovolníků. Naštěstí se
v parném dni masky brzy vysušily a oloupaly.
Přivítali jsme naše hasiče s ukázkou hasičské techniky a
zejména osvěžení z hasičských proudnic přišlo v panujícím
vedru vhod.
Vyrazili jsme také na společný výlet prohlédnout si jeden
z nejkrásnějších hradů naší republiky – hrad Bouzov. Příjemné prostředí v okolí hradu, dostatek stínu a míst k odpočinku pod korunami stromů nás chránilo před nástrahami
parného počasí. Samotná prohlídka byla také pro všechny
zážitkem, průvodci přizpůsobili výklad věku dětí, a nejvíce zaujala hradní studna a rytířský sál s bohatou výzdobou.
Následný oběd v parku a nezbytné nakupování drobností pro
blízké uspokojily všechny účastníky.
Týden jsme zakončili rytířským turnajem v netradičních
disciplínách, souboj pěnovými žížalami, které se používají
jako pomůcka při výuce plavání nebo prolézání pavučinou
vytvořenou z lana mezi stromy sklidily velký úspěch.
Během týdne jsme neřešili kromě několika vosích bodnutí a
přisátých klíšťat žádné zdravotní problémy, což nás všechny
potěšilo.
Příští léto se těšíme znovu!
Za organizátory
Mgr. Ivana Pavlicová
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ZŠ Krhová
Ohlédnutí za druhou polovinou školního roku
Recitační soutěž jaro 2022
V letošním školním roce jsme se po dvou letech zapojili do recitační soutěže, pořádané Střediskem volného času Domeček Valašské Meziříčí.
Nejprve jsme uspořádali ve škole školní kolo a finalisté tohoto
kola, Adélka Martinková, Jirka Slováček, Eliška Válková a Bětuška Žitníková, postoupili do okrskového kola ve Valašském
Meziříčí. Tam byli velmi úspěšní. Jirka dostal za svůj přednes
cenu poroty. Adélka a Bětuška ve své kategorii získaly třetí místo, Eliška se umístila na krásném prvním místě.
Děvčata postoupila za svůj výkon do okresního kola v Rožnově
pod Radhoštěm. I tam svým přednesem porotu zaujala. Eliška a
Adélka se umístily na skvělém třetím místě. Moc našim malým
recitátorům gratulujeme.
Mgr. Marcela Sekyrová
Výtvarná soutěž Pták roku 2022
Na počátku jara Spolek pro obnovu zámeckého parku v Brankách
vyhlásil již tradiční výtvarnou soutěž pro děti „Pták roku 2022“.
Účast tentokrát byla hojná a většina soutěžních prací dosahovala
vysoké úrovně. Do soutěže se sešlo přes stovku krásných obrázků z 15 škol a školek v okolí – letos děti kreslily ptáčka zvonka
zeleného.
Ve čtvrtek 19. května se v zámeckém parku konalo slavnostní
vyhodnocení soutěže s předáním diplomů a věcných cen, pěkným vystoupením rybáře a ochránců přírody ČSOP, tvořivými
dílnami a lesní přírodovědnou stezkou.
Do soutěže se zapojila i naše škola v Krhové, obrázky zvonka
malovali žáci 3. – 5. ročníku. Mezi vítěze v kategorii 1. stupeň ZŠ
se probojovala dvě krásná dílka od našich děvčat:
- 1. místo: Mia Dobrotová, 4. ročník
- 2. místo: Gabriela Skýpalová, 3. ročník
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Úspěch žákyně ZŠ Krhová v krajském kole literární soutěže
Tak jako každoročně i v letošním školním roce měly děti celého
Zlínského kraje možnost zapojit se do již 22. ročníku literární soutěže ve vlastní literární tvorbě.
Účastníci soutěžili v pěti kategoriích, samostatně se hodnotí próza,
poezie a komiks. Po vyhodnocení v okresních kolech postupují nejlepší práce do kola krajského, ve kterém je každá z prací hodnocena
porotci z řad pedagogů, novinářů a knihovníků.
Krajského kola soutěže se zúčastnilo celkem 549 dětí, 380 dívek a
169 chlapců. Hodnoceno bylo 375 příspěvků prózy, 131 příspěvků
poezie a 53 komiksů, celkem porota hodnotila 559 prací na téma
„Aby ze světa nevymizela radost…“.
V této obrovské konkurenci mladých spisovatelů, básníků a kreslířů
se umístila na stupních vítězů i žákyně naší ZŠ Krhová – Gabriela
Skýpalová ze 3. ročníku se svou básničkou O šťastné planetě. Gábinka obsadila 3. místo v kategorii 1. – 3. ročník ZŠ v žánru poezie.
Mgr. Ivana Randýsková

ZŠ Krhová
Týden výuky v přírodě
Na počátku června jsme se rozhodli zpestřit dětem vyučování pobytem v přírodě. Připravili jsme čtyři dny formou projektového vyučování a výlet vlakem do Teplic nad Bečvou.
Zázemí jsme nalezli na myslivecké chatě a program výuky
obsahoval řadu aktivit, které nelze provést v běžné třídě.
Celý program byl motivován životem v přírodě od pravěku
až po současnost.
V rámci enviromentálního vzdělávání jsme oslovili Muzeum regionu Valašsko a uspořádali dva lektorské programy
na témata – ochrana ptáků v přírodě a pobytové znaky zvířat
v našich lesích. Děti čekaly dva velmi zajímavé interaktivní
programy, při kterých mohly sledovat odchyt a kroužkování
ptáků, vidět druhy ptáků, které se podařilo odchytit přímo
zde v Krhové, sledovat šikovné a jemné ruce ornitologa.
Ve druhém programu se blíže seznámily s druhy savců žijícími v našich lesích a s tím, jak vypozorovat výskyt zvířete
v dané lokalitě.
Nezanedbali jsme ani výuku výchovných předmětů a vytvořili několik výtvarných a keramických dílek.
Ani angličtina nepřišla zkrátka, děti si tvořily obrázkový
slovníček na téma pravěk.
Dokonce si děti zvládly upéct svůj vlastní chléb dle poskytnutého receptu a návodu na pečení – opékání na klacku nad
ohněm.
Jeden den jsme věnovali atletickým závodům a pobývali u
školy v prostoru fotbalového a našeho hřiště. Celý den se
nesl v duchu olympiády a ve znamení sportovních klání.
Proběhly závody v běhu, skoku do dálky a hodu oštěpem
i míčkem. Zde mohli žáci zúročit vše, co se zvládli naučit
v hodinách tělesné výchovy.
Závěrečný den celého týdne – výlet do Teplic nad Bečvou –
byl příjemným vyvrcholením aktivit celého týdne. Navštívili
jsme Zbrašovské aragonitové jeskyně a dozvěděli se mnoho
zajímavostí o této přírodní památce. Vyrazili jsme na naučnou stezku k Hranické propasti, prohlédli si nově otevřené
informační centrum na teplickém vlakovém nádraží, které
podrobně mapuje výzkum propasti. Cesta vlakem byla také
malým dobrodružstvím, některé děti jely vlakem poprvé a
opravdovým zážitkem byl přestup z vlaku do vlaku.
Děkujeme našemu mysliveckému sdružení za vstřícnost a
možnost zapůjčení chaty.
Co připravujeme
S novým školním rokem připravujeme několik změn, které
se týkají provozu školy.
Otevíráme druhé oddělení školní družiny a rozšiřujeme provozní hodiny školní družiny tak, abychom uspokojili požadavky rodičů.
Rozhodli jsme se realizovat již od tohoto školního roku nový
způsob výuky informatiky podle nově upraveného rámcového programu pro základní vzdělávání. Znamená to pro nás
úpravy školního vzdělávacího programu, učebních plánů,
přípravu pedagogů, a také digitálních pomůcek, na které
škola získala zvláštní dotaci ve výši 67 000,- Kč z Národního plánu obnovy. Část této dotace je určena na pořízení
digitálních pomůcek pro sociálně znevýhodněné žáky a druhá část je určena na pomůcky pro výuku nové informatiky.
Vzhledem k tomu, že jedním z témat výuky je také algoritmizace a programování, rozhodli jsme se pořídit pro žáky
robotickou stavebnici s možností programování robotů.
Budeme také pokračovat s realizací projektu v rámci Šablon pro školy III a otevírat opět volnočasové kluby pro žáky.
Osvědčil se nám „Klub deskových her“ i „Mladý novinář“.
V rámci projektu také pokračuje doučování žáků.
Mgr. Ivana Pavlicová
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MŠ Krhová - v naší mateřské škole se pořád něco děje…
Rok utekl jako voda a už tady byly zase letní prázdniny. Prázdniny, které jistě dětem připravily nějaké překvapení. Někdo byl
s rodiči v zahraničí, jiní objevovali krásy Česka. V horkých letních dnech někdy stačilo popadnout plavky a strávit pěkný den u
vody. Ať už byly vaše letní dny naplněny jakkoliv, děti i dospělí
se na ně moc těšili. My se ale ještě podívejme, co se dělo před
příchodem prázdnin.
Konec školního roku byl ve školce pořádně hektický.
V květnu si každá třída připravila besídku nebo výtvarnou
dílnu pro naše nejmilejší, naše maminky. Děti předvedly pásma
písniček, básniček, tanečků, dokonce došlo i na cirkusové představení. Besídka pro maminky je vždy zvláštní příležitost poděkovat našim maminkám za jejich péči. Pevně věříme, že už nás
v budoucnu neomezí nějaké nařízení a omezení a budeme moci
tyto milé akce pořádat každoročně.

Jak vzniká kniha? Setkání dětí se
spisovatelkou Alenou Mornštajnovou
Děti ze třídy Rybiček a děti ze základní školy z kroužku „Mladý
novinář“ se měly možnost setkat a popovídat si s paní spisovatelkou Alenou Mornštajnovou. Ta nám představila svou novou knihu
Tedybear. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o tom, jak se píše
kniha. Osobně nám i přečetla úryvek ze své nové knihy. Bylo to
moc příjemné setkání a všem se líbilo. Děti podle knihy nakreslily
obrázek hlavního hrdiny a myslím, že by z našich dětí byli skvělí
ilustrátoři.

Každá třída si zorganizovala výlet. Podívali jsme se do Rožnova, zajezdili si na koních na ranči Všemina nebo si zařádili
v Krokodýlkovi v Olomouci.
Po třech letech jsme konečně mohli přivítat rodiče na společné
„Lodní slavnosti“. Moc tímto děkujeme rodičům za příspěvky do
tomboly a za skvěle upečené dobroty. Chvíli to vypadalo na otevření nové cukrárny v prostorách školky. Jste skvělí! Škoda, že
se počasí postavilo proti nám a předčasně naši slavnost ukončilo.
Společně s rodiči jsme se rozloučili s našimi předškoláky na
„Školní maturitě“. Loučení s dětmi i rodiči je vždy dojemné, takže z nejednoho oka sklouzla slzička. Tak k tomu nezbývá než
podotknout: „Jak je možné, že to tak rychle uteklo?“
Dětem i rodičům přeji jen to nejlepší a další roky bez mráčků,
doma i na obloze.
Ivana Gefingová

SDH Krhová
KÁCENÍ MÁJKY
Včerejší kácení krhovské májky a dětský
den. Dopoledne se naše družstvo mužů
nad 35 let zúčastnilo okrskové soutěže na
Juřince, kde ve své kategorii zvítězili. Děkujeme našemu fanklubu za podporu a převzetí ceny. Po přesunu do Krhové jsme se
zapojili do organizace dětského dnu a kácení májky. Děkujeme za hojnou účast
a všem, kdo se jakkoliv podílel na akci.
Pro děti jsme měli přichystané soutěže,
zdarma jsme rozdali přes 140 palačinek,
50 koblížků a 50 muffinů a pro každého
ještě malou pozornost od hasičů. Moc dě-

kujeme panu Holčákovi, Dračovi, Petrželovi, paní Trusinové, Červenému kříži Krhová, Kynologickým brigádám Valašské
Meziříčí, pekařství Lešňanka, Bartoňově
pekárně, Obci Krhová, Restauraci a penzionu U Bundárů a všem členům, kteří se
jakkoliv zapojili do akce. V odpoledních
hodinách jsme se dozvěděli krásnou zprávu: Náš bratr Tomáš Štverák doběhl v ultra
maratonu v Chorvatsku na krásném třetím
místě. Moc gratulujeme!

Krhovský košt slivovice 2022
Dne 26. března 2022 po roční vynucené pauze a v netradičním termínu
jsme uspořádali v pořadí již 6. ročník „Krhovského koštu slivovice“,
který proběhl v prostorách místního „Paláce kultury a sportu“. Vynucená změna termínu a zřejmě i nádherné počasí, které lákalo spíše
na výlet, se bohužel odrazila v menší účasti návštěvníků. Příští ročník
doufejme již proběhne bez omezení a v tradičním termínu poslední
lednové soboty. Díky loňské průměrné úrodě ovoce se nám sešlo 43
vzorků slivovice ve třech kategoriích trnková, jablková a ostatní druhy
pálenky. V porovnání s minulým ročníkem je to o 1 vzorek více, a tak
bylo co koštovat. Celé pozdní odpoledne a večer zpříjemňovala již tak
pohodovou atmosféru Cimbálovka od Mezříča. Jako vždy bylo připraveno bohaté občerstvení v podobě domácích zabijačkových specialit.
Program večera doplnila bohatá tombola od našich sponzorů, která jistě
potěšila všechny šťastné výherce. Ve 23:30 byly vyhlášeny výsledky a
oceněni první tři v pořadí jednotlivých kategorií. Všem sponzorům a
zúčastněným patří naše velké poděkování.
Daniel Malík starosta SDH Krhová.
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SDH Krhová
3. ročník soutěže „O pohár starostky obce Krhová“
Dne 6. 8. 2022 jsme pořádali 3. ročník soutěže v požárním
sportu. Soutěž byla poprvé v historii Krhové součástí Valašské hasičské ligy, která se po nucené dvouleté covidové
pauze v letošním roce opět koná. Soutěž se po rekonstrukci sportovního areálu mohla také poprvé konat na novém
asfaltovém náběhu, který se podařilo vybudovat současně
s multifunkčním objektem u fotbalového hřiště. V deštivém
počasí první srpnové soboty se soutěže zúčastnilo 29 družstev ze vsetínského, zlínského, novojičínského a přerovského okresu a dvou družstev ze Slovenské republiky. Počasí
se bohužel podepsalo na návštěvnosti diváků, ale i přes tento nepříjemný fakt byly na těžkém klouzavém terénu fotbalového hřiště, kde byly umístěny terče, dosaženy výborné
časy. Kvalitu týmů dokazuje i účast třech družstev mužů,
které se účastní nejvyšší republikové soutěže Extraligy ČR.
V kategorii žen se na třetím místě umístilo družstvo žen
Loučky A, na druhém místě se umístilo družstvo Rokytnice, vítězství si odvezlo družstvo z Loukova. V kategorii
mužů 35+ bylo pořadí 3. místo družstvo Velkých Karlovic,

druhé místo družstvo Vlčovic, první místo družstvo Pozděchova. V kategorii mužů obsadilo třetí místo družstvo
Velká (Hranice III), druhé místo Prchalov A a první místo
tým Plumlov. Náš tým se v naši kategorii Muži 35+A po
chybě bohužel umístil až na 5. místě, 4. místo obsadilo naše
„béčko“. V kategorii mužů jsme obsadili 9. místo v konkurenci 17 družstev. Naše poděkování patří všem sponzorům,
starostce obce Kateřině Halaštové, rozhodčím, fotbalistům
TJ Jiskra Krhová za propůjčení areálů fotbalového hřiště,
členkám Českého svazu Červeného kříže Krhová za zdravotní dozor, moderátoru odpoledne Danu Dobešovi za super komentáře, DJ za ozvučení a hudbu celého dopoledne
a odpoledne, fotografům panu Dolanskému a panu Novotnému, všem našim členům, našemu fanklubu, kteří odvedli
kus poctivé práce a patří jim právem obrovské poděkování.
Doufáme, že příští ročník, který bude opět první srpnovou
sobotu, již nebude poznamenán deštivým počasím a bude
nejméně tak vydařený jako ten letošní. .
Starosta SDH Krhová Daniel Malík

JSDH Krhová

TAKTICKE CVIČENÍ
INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
Dnes 19. 5. 2022 „u obrázku“ v Krhové proběhlo taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému.
Jednalo se o záchranu dvou pohřešovaných osob v terénu,
kterým se stala nehoda při paraglidingu. Instruktor zůstal
viset na stromě a jeho žák dopadl na zem a v šoku utekl do
lesa. Oba pohřešovaní byli vyhledáváni pomocí policejního
vrtulníku s termovizí. Naším úkolem bylo vytvořit rojnici a najít pohřešovanou osobu. Po půl hodině byla zraněná
osoba nalezena ošetřena a přepravena do sanitního vozu.
Cvičení se zúčastnili Hasičský záchranný sbor Valašské
Meziříčí, Jednotka sboru dobrovolných hasičů Poličná a
Zašová, Policie České republiky, Městská policie Valašské
Meziříčí, záchranná služba, Český červený kříž, policejní
koně a psovodi se psi. Cvičení dnes prověřilo komunikaci
mezi složkami.
Velitel JSDH Krhová Dalibor Sekyra
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TJ Jiskra
Sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi
TJ Jiskra Krhová Vás srdečně zve na sportovní odpoledne.
Zasportujeme si v místním Paláci kultury a sportu a tenisových
kurtech.
Můžeme si společně zahrát tenis, florbal, badminton, stolní fotbálek nebo třeba ping pong.
Nemáte žádný vztah ke sportu? Nevadí, přijďte se pobavit.☺
Můžete se zúčastnit různých soutěží s odměnou.
Akce je cílená pro rodiče s dětmi, ale lze i samostatně.☺
Pro děti do 15 let bude připraveno drobné občerstvení zdarma.
Rovněž pro dospělé bude něco na zub.
Prosíme jen o vhodnou obuv s hladkou podrážkou.
Vstupné samozřejmě zdarma.
No, a kdy? V sobotu 10. 9. ve 13:00 hod.
Těšíme se na Vás
Jiří Mičola

Základní organizace Českého svazu žen Krhová spolek Šikovné ruce
Z činnosti našeho spolku
Podílely jsme se společně se zahrádkáři (Český zahrádkářský svaz v Krhové) na organizaci dalšího ročníku Pohádkového lesa v Krhové. Pro účastníky jsme měly připraveny drobné
výrobky, které jsme jim vlastnoručně vyrobily. Děti také zdobily námi upečené perníky.
Stále spolupracujeme s porodním oddělením Nemocnice
Agel ve Valašském Meziříčí, pro které pleteme čepičky, papučky a chobotničky, které pak rozdávají nově narozeným
občánkům.
Po prázdninách budeme pokračovat v našem tvoření každou
první středu v měsíci v prostorách Obecního úřadu v Krhové.
Klub seniorů Krhová
Iveta Holzerová
Spolek Šikovné ruce
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ČČK Krhová
Činnost Místní skupiny Českého červeného kříže Krhová

Vážení občané,
chci Vás seznámit s činností Místní skupiny Českého červeného kříže Krhová od počátku letošního roku.
leden – únor
Naše členky prováděly na žádost Oblastního spolku Českého
červeného kříže pravidelné testování zaměstnanců na Covid-19
ve významné firmě ve Valašském Meziříčí.
březen – květen
Několik firem z okolí Valašského Meziříčí nás požádalo o školení na téma první pomoc při úrazech v zaměstnání. Naše členky
se prezentovaly velmi úspěšně.
Navazujeme na spolupráci z minulého roku. Na požádání majitelů autoškol provádíme školení uchazečů v autoškole o první
pomoci při autonehodě.
Naše mladé členky se zúčastnily soutěže „Mladý zdravotník“
pořádané Oblastním spolkem Českého červeného kříže Vsetín.
Před Velikonocemi jsme se zúčastnily floristické soutěže – kurz
aranžování s významným lektorem. Bylo to velmi poučné a zajímavé setkání.
Krhovská obecní veselice 2022 – v areálu zahrádkářů jsme opět
zajišťovali občerstvení pro děti i dospělé. Zájem byl nejen o nápoje, ale také tradičně o palačinky a jiné dobroty pro děti.
Jonáškovo zábavné odpoledne ve Valašském Meziříčí pořádal
Nadační fond Jonášek. Na této významné akci jsme měli možnost zajišťovat zdravotní dozor.
Kácení májky pořádané Sborem dobrovolných hasičů Krhová
– naše členky měly zdravotní dozor a jako doprovodný program
jsme prováděly maskování zranění pro děti.

červen
Na soutěži v požárním sportu na Prostřední Bečvě měly naše
členky zdravotní dozor.
Pohádkový les 2022 – tradičně jsme provozovaly stanoviště Dr.
Bolíta, první a poslední pomoc, občerstvení pro děti a dospělé.
Těší nás zájem dětí o zdravovědu.
červenec
Pracovití a aktivní členové a členky si zaslouží odměnu. Jako
ocenění jsme vybraly zájezd na Mezinárodní výstavu mečíků
do Holešova, ve spolupráci se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Krhová. Výstava mečíků, ale také panenek
v krásném prostředí zámku každého nadchla a potěšila. Opravdu
se jednalo o pohlazení po duši a potěšení pro oči. Tolik krásy se
jen tak nevidí.
srpen
V měsíci srpnu se konala v Krhové soutěž družstev Sboru dobrovolných hasičů „O pohár starostky obce Krhová“. Velký počet
zúčastněných si zaslouží také starost o zdravotní bezpečnost.
Členky Místního spolku Českého červeného kříže se s velkou
zodpovědností v domácím prostředí ujaly tohoto úkolu. Naštěstí
dobrou náladu kazil pouze déšť a nedošlo k žádnému zákroku.
Těšíme se na další setkání.
Děkuji všem členkám a členům Místního spolku Českého červeného kříže za aktivní spolupráci a pomoc při společné činnosti.
Za Místní spolek Českého červeného kříže Krhová
Jarmila Kotasová – předsedkyně
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ZO ČZS Krhová

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Krhová (dále jen ZO ČZS)
Činnost ZO ČZS Krhová od posledního vydání Krhovského zpravodaje.
Vážení čtenáři Krhovského zpravodaje,
krátce Vás informuji o činnosti naší Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Krhová od posledního vydání Krhovského
zpravodaje.
Zahrádkáři Krhová se věnovali v uplynulém období vzdělávací i
kulturní činnosti. Následuje stručný výpis našich aktivit.
12. 3. Naše ZO uspořádala zájezd do Vracova. Poznali jsme krásu
starobylého města Vracova a zakončili výlet s živou hudbou v rodinném vinném sklípku. Počasí, kulturní zážitek a výborná parta
umocnili celkový dojem zájezdu.
11. 4. Pod záštitou ČZS, ZO ČZS Ratiboř a vedení obce Kateřinice se v prostorách Obecního úřadu Kateřinice konalo „Velikonoční
tvoření aneb okresní kolo floristické soutěže“ pod vedením zkušeného floristy ČZS. Děvčata z Krhové vytvořila příjemnou atmosféru
a skvělé dekorace.
21. 4. Naše ZO uspořádala besedu v prostorách Obecního úřadu
v Krhové na téma „byliny a jejich využití“. Příjemná byla účast přespolních zájemců.
22. 4. Uskutečnila se výroční členská schůze naší ZO. Zhodnotili
jsme naši činnost za uplynulé období a připravili plán práce na rok
2022. Připravujeme oslavy 60. výročí založení ZO ČZS Krhová v
příštím roce. Pro rok 2023 bude opět vyhlášená soutěž „O nejhezčí
zahrádku v Krhové“.
2. 6. V Prostějově se konalo pod záštitou ČZS „Zemské kolo floristické soutěže“. Byly připraveny náročné soutěžní podmínky. S
velkou radostí oznamuji, že účastnice „Zemského kola floristické
soutěže“ za Územní sdružení ČZS Vsetín byla ze ZO ČZS Krhová.
6. 6. V areálu ZO ČZS Krhová se konalo výjezdní zasedání Představenstva Územního sdružení ČZS Vsetín. Účastníci si prohlédli
moštárnu, poté se konalo zasedání předsednictvo Územního sdružení Vsetín v naší klubovně.
Ve dnech 11. – 12. 6. se konalo zasedání Republikové rady ČZS,
kterého se aktivně zúčastnil delegát za ÚS ČZS Vsetín, člen naší
ZO.
13. 6. V budově Senátu Parlamentu ČR se uskutečnilo setkání s
mládeží v oblasti s přírodou. Poprvé byl přizván Český zahrádkářský svaz. Tohoto setkání se zúčastnil zástupce představenstva Republikové rady Českého zahrádkářského svazu, člen předsednictva
ÚS ČZS Vsetín a člen naší ZO.
25. 6. Pohádkový les: Nejvýznamnější akce spolků a Obecního
úřadu Krhová. Prestižní záležitost všech spolků a institucí a obecního úřadu. Naše ZO se opět vrátila k oblíbené pohádce O veliké
řepě. Na této pohádce jsme vyrostli, tuto pohádku máme rádi. Skvělé výkony účinkujících, tradice a hlavně zájem dětí se přímo účastnit
děje, je úžasnou odměnou pro všechny naše herce.
Ve dnech 12. 7. – 13. 7. se konalo výjezdní zasedání Hospodářsko
-finanční komise při Republikové radě ČZS, a to poprvé na Moravě, a zrovna ve Chvalčově u Bystřice pod Hostýnem a na Svatém
Hostýně. Za účasti vedení ČZS a předsedy ČZS. Jednání se aktivně
zúčastnil člen HFK, předseda ÚS ČZS Vsetín a člen naší ZO.
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20. 7. Někteří členové naší ZO se zúčastnili odborné exkurze u
pana Martiše, vedoucího okresních odborných instruktorů při ÚS
ČZS Vsetín na jeho zahradě v osadě ZO Vsetín, Janišov. Měli jsme
možnost vidět velký sortiment drobného ovoce (angrešty, maliny,
ostružiny) v době dozrávání.
29. 7. Návštěva členů výboru ZO ČZS Vsetín, Janišov u nás. Historie ZO ČZS Krhová, prohlídka areálu, výměna zkušeností.
Dne 30. 7. jsme společně s Místním spolkem Českého červeného
kříže Krhová uspořádali zájezd na Mezinárodní výstavu mečíků
do zámku Holešov. Byli jsme doslova nadšeni nepřeberným množstvím tvarů, barev, odstínů a vůní. Vystaveno bylo na 900 váz s
květy a k tomu nádherná výzdoba krásného zámku. Původně jsme
si chtěli prohlédnou také zámecké zahrady, ale vytrvalý déšť nás
poslal domů.
V srpnu se odehrálo malování objektu, drobné opravy a příprava
techniky zařízení na sezonu moštování. Termín zahájení zpracování
ovoce v naší moštárně je stanoven na sobotu 17. září 2022.
Děkuji všem našim členkám a členům za projevenou iniciativu a
zájem při činnosti naší ZO.
Za ZO ČZS Krhová
Ing. Vítězslav Kotas – předseda

Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Krhová
zahajuje moštování jablek
v areálu ZO ČZS Krhová
v SOBOTU 17. 9. 2022 od 08:00.
Kontaktní osoba: př. Ing. Röhrer, telefon 724 878
815.

Ovoce přijímáme nenahnilé, moštování do vlastních
nádob, nepreferujeme členství v ČZS, výlisky zůstávají v moštárně, o likvidaci se postará zpracovatel.
základní provozní doba: SOBOTA 8:00–15:00
Na Vaši návštěvu se těší zahrádkáři Krhová
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Klub seniorů
Klub seniorů se hlásí v roce 2022.
mohli pohybovat po ZOO dle svých zájmů samostatně. Spokojeni a v
dobré náladě s písní na rtech jsme se vydali po 16:00 domů a děkují
panu Františkovi Svobodovi za bezpečnou dopravu.
Další setkání proběhlo dne 28. 7. Restauraci a penzionu U Bundárů,
bylo dovolenkové a s překvapením. Po více jak dvaceti devíti měsících
mezi nás zavítal pan Wágner se svými klávesami a bylo veselo. Slavi-

Tak jsme měli zase delší přestávku díky Covidu, a taky jsme prošvihli
termín příspěvků do Zpravodaje. Shrnu vám tedy náš minulý rok.
Poslední setkání jsme měli v listopadu, kdy to míváme trochu slavnostnější, protože přejeme jubilantům ke kulatému a půlkulatému životnímu jubileu. Už to bylo všechno v běhu a nachystané, nakoupené
a objednané, tak jsme to riskli, abychom to nemuseli dlouho skladovat
a měnit data na přáních. Na programu byly gratulace jubilantům za
rok 2021 a návštěva Mikuláše s drobnými dárky. Bylo nám nepříjemné dělit účast na očkované a neočkované. Pevně doufám, že už se
do takové situace nikdy dostávat nebudeme. Nařízení jsme ovšem respektovali, jelikož jsme my, senioři, považováni za „ohrožený druh“.
Po listopadovém setkání byla přestávka v prosinci, lednu a únoru.
Další setkání bylo jako vždy poslední čtvrtek v měsíci, 31. března
2022 v 15:00 v Restauraci a penzionu U Bundárů. Na setkání proběhlo krátké shrnutí akcí za období červenec až listopad, kontrola
hospodaření za rok 2021 a opožděná vzpomínka MDŽ. Sešlo se nás
31 členů.
Dne 21. 4.byla návštěva muzea po rekonstrukci s komentovanou prohlídkou a 28. 4. normální setkání dle plánu, v 15:00 opět v Restauraci a penzionu U Bundárů. Byl rozdán plán práce od dubna až do
prosince a probraly se administrativní záležitosti. Prodiskutovali jsme
možnosti zájezdů. Následovala volná zábava s lehkým občerstvením.
Dne 26. 5. jsme si připomněli svátek matek se zpožděním a s přáním s verši a písničkou a se sladkou tečkou. Taky se braly přihlášky
na zájezd do ZOO Lešná a platba zájezdu, který proběhl 30. 6. pro
32 účastníků. V 11:00 jsme měli prohlídku zámku, abychom se pak
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lo se pět Aniček, Jaroslava, Líba a pár jubilantů a další dva půlkulatí.
Onderka Ludvík měl v dubnu 85 let a Helenka Petřeková v červenci
taky. Všem jsme popřáli a přejeme hodně zdravíčka a pohodu do dalších let mezi seniory.
Další setkání nás čeká dne 25. 8., opět dovolenkové. Dne 29. 9. zájezd
do Marlenky na exkurzi s posezením, zastavíme se v Kozlovicích.
Dne 27. 10. bude pohodové posezení a setkání s kulatými a půlkulatými jubilanty roku 2022, kterým chceme popřát, než nás zase zastaví
covid. Vždy jsme to dělávali v listopadu.
Na všechny akce se musíte přihlásit, abychom mohli zajistit občerstvení, platí každý sám. Přihlašuje se většinou na předešlé akci. Když se
nemůžete dostavit, tak se musíte dva dny před konáním se telefonicky
odhlásit a u zájezdu zajistit náhradu za sebe.
Tolik z našich akcí a plánů setkání. Pořád se scházíme poslední čtvrtky Restauraci a penzionu U Bundárů v 15:00. Pokud máte zájem přijít
mezi nás, rádi vás uvítáme. Hezký zbytek léta a hezký podzim všem
občanům přejí krhovští senioři.
Klub seniorů Krhová
Jana Pavlicová
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Milí Krhovjané,
po čtyřech letech nás 23. a 24. září opět čekají volby do obecního zastupitelstva Krhové.
Možná se sami sebe ptáte: „Koho budu letos volit?“ Ano, jen Vy rozhodnete o dalším osudu naší obce.
Než přistoupíte k volební urně, zvažte, zda jste se vším, co se v naší obci děje, spokojeni.
Nám a jistě i mnohým z Vás se nelíbí, že si současné vedení obce tak nějak rozhoduje samo, slovo
kompromis jako by neexistovalo. Velké projekty jsou málo diskutovány v zastupitelstvu i s občany,
kterých se mnohdy bezprostředně dotýkají, navíc často postrádají smysluplnost, návaznost a stávají se
jen akcí pro akci.
S vědomím pokory a zodpovědnosti budeme prosazovat vstřícný a otevřený úřad pro Vás, pro všechny.
Zlepšíme informovanost o jednáních zastupitelstva, o důležitých záměrech obce a zvýšíme Vaši účast
na rozhodování.
Neslibujeme nemožné.
Uvědomujeme si, že uspějeme pouze s Vaší pomocí. Volte ty, kterým důvěřujete, volte změnu, volte
kandidáty sdružení nezávislých kandidátů

KRHOVÁ SPOLEČNĚ a KRHOVÁ LIDEM.
Pojďte do toho s námi!
Za všechny kandidáty Vaši dosud „opoziční“ zastupitelé

František Čáň

Miloslav Krůpa

Vladimír Čáň

Martin Mitáš

PS: Připravujeme nové webové stránky. Již brzy se můžete seznámit nejen se všemi našimi kandidáty
a programem, ale chystáme i řadu novinek.
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TJ Jiskra
Fotbalové okénko
Zdravíme všechny příznivce krhovského fotbalu. Chtěl bych Vás přivítat v nové sezóně 2022/23 a informovat Vás o změnách v našem klubu. Rozdělil bych je na hlavní tři body. Bohužel první bod má hořkou
pachuť, a to, že se nám minulý ročník, i přes veškerou snahu a trošku
smůly, nepodařilo udržet v krajské soutěži I.B třídy a sestoupili jsme do
okresního přeboru. Paradoxně ale pro nás bude letošní ročník herně zajímavější, jelikož spoustu klubů máme tzv. kolem komína a očekáváme
větší návštěvnost ve spoustě derby.
Další novinkou a druhým bodem v našem spolku je oddělení fotbalového klubu od tělovýchovné jednoty. Po několika desítkách let se osamostatňujeme s novým názvem klubu FC Krhová 1940. V nově vzniklém
klubu byl zvolen předsedou Ing. Alois Bayer a sedmičlenný výbor ve
složení: Vladislav Grygařík, Radek Grygařík, Josef Martinek, Lukáš
Bayer, Alois Bayer, Petr Jasoněk a Pavel Štursa.
Třetím bodem je pokračování spolupráce s Valašským Meziříčím. Do
budoucna nám spojení přináší stabilitu klubu, a především dostatek hráčů pro soutěžní ročníky.
Co se již povedlo:
Hned na startu vzniku jsme řešili naši rezervu, kterou jsme chtěli zrušit právě pro nedostatek hráčů. Avšak nakonec po dohodě, kdy se stal

vedoucím týmu rezervy Daniel Pavlica a na základě spolupráce s Valašským Meziříčím a přivedení nových nebo staronových tváří, jsme
opět tým přihlásili. Za zmínku stojí třeba hráč Mikuláš Žlebek, který
již věkově dorostl a rezerva je ideální soutěž pro začlenění do mužského
fotbalu. U „A mužstva“ zůstává trenérem Pavel Štursa. Tréninkovou
jednotku jsme již začali v průběhu července, a to právě ve spolupráci s
Valašským Meziříčím, kdy trénujeme dvakrát týdně s jejich rezervou.
Tréninky obstarávají Vladimír Kostka (VM) a Pavel Štursa (Krhová).
Cílem je se pokusit opět postoupit do krajské soutěže. Obec Krhová
nám, v čele se starostkou Ing. Kateřinou Halaštovou, vytvořila perfektní zázemí pro hru. Ještě jednou bych chtěl poděkovat za tak hezký areál
a objekt, ve kterém se nacházíme. Byla by škoda nehrát vyšší soutěže.
Dále jsme přihlásili do okresního přeboru sdružené družstvo starších
žáků ve spojení s Juřinkou.
Věřím, že nový soutěžní ročník pod novým názvem FC Krhová 1940
bude ve všech směrech pro nás pozitivní a podaří se nám všechny cíle,
které jsme si předsevzali. K tomu potřebujeme vás, fanoušky, a tímto
vás prosím, abyste nás chodili podpořit a vytvořili nám bujarou kulisu.
Za FC Krhová 1940
Radek Grygařík

Rozpis zápasů 2022/23
Krhová muži A
Sobota		
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Sobota		
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		

20. 8.2022 16:30 Krhová – Valašská Bystřice
27. 8.2022 16:30 Krhová – Zašová.
4. 9.2022 16:00 Bynina – Krhová
10. 9.2022 16:00 Krhová – Huslenky
18. 9.2022 15:30 Jarcová – Krhová
24. 9.2022 15:30 Krhová – Ústí
1.10.2022 15:00 Střítež/Hrachovec B (SD) – Krhová
8. 10.2022 15:00 Krhová – N.Hrozenkov/VKK B (SD)
16. 10.2022 14:30 Zubří – Krhová
22. 10. 2022 14:30 Krhová – Hutisko
30. 10. 2022 Hošťálková/Kateřinice B (SD) – Krhová
OP starší žáci
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Neděle		
Neděle		
Sobota		

Krhová muži B
Neděle		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Sobota		
Neděle		
Neděle		
Neděle		
Sobota		

21. 8. 2022 16:30 Lhotka – Krhová B
28. 8. 2022 10:00 Růžďka – Krhová B
3. 9. 2022 16:00 Krhová B – Loučka
11. 9. 2022 16:00 Police – Krhová B
17. 9. 2022 15:30 Krhová B – Velká Lhota
25. 9. 2022 15:30 Lhotka – Krhová B
2. 10. 2022 15:00 Krhová B – Kladeruby
9. 10. 2022 15:00 Branky – Krhová B
15. 10. 2022 14:30 Krhová B – Rožnov B

21. 8. 2022 14:00 Branky – Krhová/Juřinka (SD)
27. 8. 2022 10:00 Krhová/Juřinka (SD) – Kelč/Rajnochovice (SD)
4. 9. 2022 13:30 Lidečko – Krhová/Juřinka (SD)
10. 9. 2022 10:00 Krhová/Juřinka (SD) – Hovězí
18. 9. 2022
Valašská Polanka – Krhová/Juřinka (SD)
24. 9. 2022 10:00 Krhová/Juřinka (SD) – Liptál
2. 10. 2022 12:30 Zubří – Krhová/Juřinka (SD)
9. 10. 2022 12:00 Val.Bystřice/Vidče (SD) – Krhová/Juřinka (SD)
23. 10. 2022 11:30 Podlesí – Krhová/Juřinka (SD)
29. 10. 2022 10:00 Krhová/Juřinka (SD) – Kateřinice/Ratiboř (SD)
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