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Vítání občánků

Slavnostní okamžik uvítání malých krhovských občánků do života se tentokrát uskuteční
v úterý 30. června 2020 v 16:00 hodin na Obecním úřadě v Krhové
V případě, že rodiče narozených dětí budou mít zájem zúčastnit se tohoto
slavnostního okamžiku, do 12. června 2020 nahlásí na obecním úřadě jméno,
datum narození a bydliště svého dítěte. Rodičům bude před
vítáním občánků zaslána pozvánka.

Úvod starostky
Milí Krhovjané,
datuje se již únor, přesto mi dovolte se vrátit k novoročnímu setkání na fotbalovém hřišti. Přeji Vám spokojenost a porozumění, štěstí
a lásku, pevné zdraví a hodně osobních a pracovních úspěchů.
Ve svém úvodu bych shrnula články, které jsme v rámci informací
z obecního úřadu pro Vás připravili.
Ve zpravodaji čtěte pozorně sekci odpadového hospodářství, jelikož jsem navrhla odměnu pro stanoviště zapojená do systému MESOH formou dárkových poukazů. Odpadové hospodářství je velká
kapitola, kterou se neustále zabývám. Nyní poptáváme kamerové
zařízení pro separované stání, u kterých dochází ke vzniku černých
skládek. Je potřeba si uvědomit, že uložením odpadu mimo popelnice se člověk dopouští přestupku, který může být v rámci správního
řízení pokutován. Pro občany obce je k dispozici sběrný dvůr technických služeb ve Valašském Meziříčí.
Na dalších stránkách zpravodaje Vám představuji finanční, investiční a údržbové plány obce Krhová na tento rok. Ráda bych
zmínila projekt pro výstavbu multifunkčního objektu na fotbalovém
hřišti. Poslední měsíce intenzivně diskutujeme o této výstavbě, která je finančně náročná. Již na podzimním mimořádném zasedání
zastupitelstva jsem sdělila své přání, že bych ráda vytvořila našim
občanům a fotbalistům nové a příjemné zázemí, ale ne za každou
cenu. V současné době pracujeme na variantě výstavby formou kon-

tejneru nebo výstavby rozdělené na etapy v řádu několika let.
Na posledních zastupitelstvech jsme předložili k projednání další
aktivity, které povedou ku prospěchu rozvoje naší obce. Schválili jsme podání žádostí o dotace, opětovné vyhlášení „Nápadů pro
Krhovou“ a vydání nových obecně závazných vyhlášek. Velkým
bodem programu bylo projednání hospodaření v obecních lesích
za loňský rok. Pravidelně žádáme dotace na hospodaření v lesích
a loňský rok jsme byli úspěšní, jelikož jsme získali bezmála 880 000
Kč ze Zlínského kraje.
Z řad občanů vnímám několik stížností, které se týkají zvyšující se
konzumace alkoholických nápojů v okolí obchodu. Z tohoto důvodu
budeme pracovat na obecně závazné vyhlášce o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Další problém,
který vnímám, je provoz na našich komunikací a absence dopravního značení křižovatek na ulici Pod Kameněm, Barvířka a Jehličná.
Z tohoto důvodu se obracím na dopravního specialistu, aby nám
navrhl způsob řešení. A poslední záležitost jsou naši čtyřnozí domácí mazlíčci. Obec vydává pro pejsky známky, které jsou spojené
s vlastníkem. Obec nevlastní čtečky na čipové zařízení. Z tohoto
důvodu Vás prosím, abyste si mazlíčky zabezpečili proti útěku a zároveň po nich při procházkách uklízeli.
S vřelým pozdravem Vaše starostka
Ing. Kateřina Halaštová

Informace z Obecního úřadu Krhová

Informace z Obecního úřadu Krhová

Rozpočet pro rok 2020 – přehled plánovaných výdajů

Žádosti o dotace

V rámci financování se snažíme být k občanům otevření a transparentní. Z tohoto důvodu máme na stránkách obce již třetím
rokem aplikaci „Rozklikávací rozpočet“. Přehledně a okamžitě
zjistíte financování obce a její příjmovou a výdajovou stránku.

Návrh rozpočtu obce sestavuje vedení obce Krhová. Tato etapa
přípravy rozpočtu musí vycházet z podrobné analýzy a vyhodnocení výsledků plnění loňského rozpočtu. Pro nový rozpočet se
musí velmi pečlivě zvážit všechny okolnosti, které rozpočet ovlivní.
Zároveň před sestavením návrhu rozpočtu se vedení obce pokaždé
obrací na zastupitele obce, aby přednesli svůj návrh pro sestavovaný
rozpočet.
Ve schváleném rozpočtu jsou výdaje na provoz a zajištění služeb
obce (MHD), provozu příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ), provoz
organizačních složek (JSDH, obecní knihovna), na kulturu, na podporu provozu sportovních zařízení TJ Jiskra a všech registrovaných
spolků. Dále jsou v rozpočtu zahrnuty dary na vítání občánků, balíčky pro jubilanty, motivační příspěvek pro děti nastupující do 1.
třídy a drobné dárky na kulturní a podobné akce pořádané obcí, příspěvkovými organizacemi nebo zájmovými sdruženími obce.
V návrhu rozpočtu nemohou být promítnuty žádosti o dotace. Případné dotace budou do rozpočtu zahrnuty až po jejich přiznání. Plánujeme využít státní dotace, dotace z EU například na novostavbu
chodníku k obecnímu úřadu, opravy mariánského sloupu u schodiště vedoucího z vlakové zastávky, obnovu zeleně na hřbitově a obnovu staré úvozové cesty směrem k ulici Hrádky, víceúčelové hřiště
pro míčové hry u budovy Základní školy Krhová a další.
Ing. Kateřina Halaštová, starostka

Název investičních záměrů
Ostatní záležitosti kultury - multifunkční objekt (kabiny na fotbalovém hřišti)
Úpravy drobných vodních toků - Vodohospodářská opatření na lesních parcelách v Krhové
Ostatní záležitosti pozemní komunikace - nový chodník k OÚ Krhová
Víceúčelové hřiště pro míčové hry
CELKEM
Opravy / rekonstrukce / majetek
Místní komunikace - pro rekonstrukce a výstavbu komunikací
Místní komunikace - opravy a udržování (ulice dle priorit oprav)
Rozhlas a televize - pořízení nových hlásičů
Vodovody a kanalizace
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majektu (PD cyklostezka, chodníky, RD Lomená)
Kaplička - Mariánský sloup - u vlakové zastávky
Veřejné osvětlení - nové
Veřejné prostranství - motýlí louka, založení a obnova krajinných prvků a revitalizace zeleně na hřbitově
CELKEM
Služby / dary / podpora
Pouze sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu
Dopravní obslužnost - zajištění MHD
Mateřská škola - závazný ukazatel
Základní škola - závazný ukazatel
Ostatní záležitosti kultury - obecní veselice, pohádkový les, vítání občánků, jubilanti, motivační příspěvek
pro rodiče dětí 1. třídy a další
Využítí volného času dětí a mládeže - příměstský tábor
Veřejná finanční podpora TJ Jiskra Krhová
Veřejná finanční podpora zájmových sdružení
Kofinancování sociálních služeb
CELKEM
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Definováno v návrhu
rozpočtu 2020
2 500 000 Kč
200 000 Kč
1 115 000 Kč
50 000 Kč
3 865 000 Kč
Definováno v návrhu
rozpočtu 2020
2 500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
60 500,00 Kč
365 000,00 Kč
630 000,00 Kč
374 000,00 Kč
100 000,00 Kč
370 000,00 Kč
4 899 500,00 Kč
Definováno v návrhu
rozpočtu 2020
1 430 000,00 Kč
2 749 500,00 Kč
1 550 000,00 Kč
1 090 000,00 Kč
381 000,00 Kč
50 000,00 Kč
235 000,00 Kč
120 000,00 Kč
99 600,00 Kč
7 805 100,00 Kč

Koncem loňského roku a také letos připravujeme nebo máme
podány žádosti o dotace z různých dotačních programů. Obec
Krhová dosáhla hranici počtu obyvatel 2000. Z tohoto důvodu
obec Krhová již nemůže podávat žádosti o dotace do dotačního
titulu Zlínského kraje - Program na podporu obnovy venkova.

O případném získání finančních prostředků z dotace Vás budeme informovat v dalších číslech zpravodaje.
Ing. Kateřina Halaštová,
starostka

Název žádosti o dotaci

Poskytovatel dotace

Novostavba chodník k OÚ

MAS Rožnovsko, z.s.

Víceúčelové hřiště pro míčové hry

Ministerstvo pro místní rozvoj

Krhová – Založení a obnova krajinných prvků a revitalizace zeleně na hřbitově

Operační program Životního prostředí

Vodohospodářská opatření na lesních parcelách v Krhové

Operační program Životního prostředí

Protipovodňový varovný a informační systém obce Krhová

Operační program Životního prostředí

MESOH
Obec Krhová odmění občany za zapojení do odpadového hospodářství
•
•
•
V obci Krhová je od podzimu roku 2018 zaveden Motivační
a evidenční systém odpadového hospodářství. Za zkušební roční
období vyplývá, že je zapojeno celkově cca 390 stanovišť. Tato
stanoviště získala ekobody v rozsahu od 0,35 až 63,92 ekobodů.
Statisticky hodnotící období je od 1. 10. 2018 do 30.9.2019.
Cílem tohoto systému je snížit produkci směsného odpadu, zvýšit podíl separace a předcházet vzniku odpadů, dále dát občanům
možnost ovlivnit ekologickým přístupem při nakládání s odpady
výši svého poplatku, a učinit tak systém nakládání s odpady spravedlivější a více motivující.
Protože evidenční systém byl se svozovou firmou zasmluvněn až
1. 10. 2019, nebylo z technických důvodů možné systém zapojit do
poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2020. Pro rok 2020
jsme zachovali výši poplatku ve výši 450 Kč na osobu za rok.
Jako kompenzaci pro stanoviště zapojená do systému MESOH
navrhla starostka obce odměnu formou dárkových poukazů.
Dárkové poukazy pro stanoviště zapojená v systému MESOH:
• 73 stanovišť, která dosáhla nad 25 ekobodů (232 aktivních
osob)
• 141 stanovišť, která dosáhla od 10 a do 25 ekobodů (412
aktivních osob)
Navržená odměna
• dárkový poukaz ve výši 150 Kč na osobu pro stanoviště,
která dosáhla více než 25 ekobodů za sledované období od
1. 10. 2018 do 30. 9. 2019

•
•
•

dárkový poukaz ve výši 100 Kč na osobu pro stanoviště,
která dosáhla od 10 do 25 ekobodů za sledované období od
1. 10. 2018 do 30. 9. 2019
Přihlaste se do svého účtu, který máte zřízený na stránkách www.mojeodpadky.cz .
Ve svém účtu vyberte v pravém horním rohu období
1. 10. 2018 – 30. 9. 2019.
Zaznamenejte si svůj počet EKO bodů za období
1. 10. 2018 – 30. 9. 2019.
Pokud jste získali více než 10,00 EKOBODŮ, můžete si
vyzvednout dárkový poukaz.
Dárkový poukaz bude předán na Obecním úřadě v Krhové v úředních hodinách, a to pouze v pondělí nebo ve
středu po prokázání se občanským průkazem kontaktní osoby MESOH a jejím podpisem.
Ing. Kateřina Halaštová, starostka

Jak si vyzvednout dárkový poukaz
Dárkový poukaz bude předán pouze osobě, která je uvedena
v odpadovém účtu jako kontaktní osoba. V inventuře stanovišť byla tato kontaktní osoba k 30. 9. 2019 označena zlatou
hvězdou.
Poznámka:
Na dárkový poukaz není právní nárok.
Kontaktní osoba v systému MESOH bere na vědomí, že její
osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (známém
též pod zkratkou GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro účely předání dárkového poukazu dle rozhodnutí
Rady obce Krhová ze dne 13. 1. 2020 usnesením č. 23/2020/R193. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou
pro výdej dárkových poukazů.
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INFORMACE O PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Poplatek za nakládání s komunálním odpadem
Dle Obecně závazné vyhlášky Obce Krhová č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Vyhlášku najdete na webových stránkách www.krhova.cz nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Sazba poplatku
Splatnost poplatku
Hotovostní platba:
Bezhotovostní platba:

450 Kč / ročně
jednorázová nejpozději do 30. 6. 2020
Obecní úřad Krhová, Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová
bankovní účet obce: 32 23 74 83 19/0800
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu každého poplatníka.

Krhová

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

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

100 Kč
150 Kč
50 Kč
75 Kč

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

INFORMACE O PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Splatnost poplatku:
Hotovostní platba:

jednorázová nejpozději do 30. 6. 2020
Obecní úřad Krhová
Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová
Bezhotovostní platba:
bankovní účet obce: 32 23 74 83 19/0800
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu každého poplatníka.
Připomínáme, že si nevyzvedli doposud někteří občané známky pro své psy. Známky jsou k dispozici na obecním úřadě.
V případě uplatnění slevy nebo úlevy od poplatku je povinnost doložit náležité doklady, jinak nelze slevu uznat – podrobnosti
v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.

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

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny dne: 24. 3. 2020
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
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ve dne 24. 3. 2020
ve dne 25. 3. 2020

v době od 9.00 do 16.00 hod.
v době od 9.00 do 16.00 hod.
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Nápady pro Krhovou
„JAK NA TO“
Máte nápad, jak změnit naši obec, a nevíte, co s ním a na
koho se obrátit? Chcete se aktivně zapojit do života v Krhové?
Obec Krhová provádí tzv. participativní rozpočet s názvem
Nápady pro Krhovou, na který jsme uvolnili částku 100 tisíc korun. Tyto peníze mohou být použity třeba právě na Váš
projekt. Obec tyto peníze poskytne na nápady, které získají
ve veřejném hlasování na webových stránkách obce Krhová
www.krhova.cz nejvyšší počet hlasů.
A jak přesně bude celý proces probíhat? S návrhem může přijít
každý občan Krhové, který je starší 15 let. Projekt musí splnit
i další podmínky výzvy, a to, že se místo realizace Vašeho nápadu musí nacházet na pozemcích nebo v budovách patřících obci.
Musí obsahovat orientačně propočet nákladů a časový harmonogram pro realizaci. Samotná realizace projektu musí proběhnout
do konce roku 2020.

Vaše návrhy projdou nejprve formální kontrolou, která ověří,
jestli je formulář správně vyplněn, jestli jsou doloženy všechny
povinné přílohy a zda se nápad týká pozemků a budov ve vlastnictví obce Krhová. Návrhy, které projdou formální kontrolou,
se posoudí v další fázi, jestli jsou nápady z technického pohledu proveditelné a jestli je jejich uskutečnění v kompetenci obce.
V květnu budou všechny realizovatelné návrhy představeny veřejnosti, a to na stránkách www.krhova.cz.
O tom, které návrhy budou nakonec realizovány, rozhodnou
hlasováním sami občané obce Krhová. Hlasování se uskuteční
od 1. do 30. června 2020. Vítězný nápad obec Krhová zrealizuje
do konce roku 2020.
Zapojte se!!			
S přátelským pozdravem
Ing. Kateřina Halaštová,
starostka obce

Před opravou

Po opravě

JAK TO BUDE PROBÍHAT?
Máte nápad !!
Od 10. 2. 2020 startuje výzva „Nápady pro Krhovou“. Přihlaste
se a získejte na svůj nápad finanční prostředky. Obec Krhová jej
do konce roku 2020 zrealizuje.

Vyplňte formulář.
Formulář najdete na webových stránkách obce Krhová a v tomto čísle zpravodaje. Vyplňte jej a odešlete. Termín vyplnění je od
10. 2. 2020 do 30. 4. 2020.

Hodnocení.
Nápad prochází kontrolou formálnosti a přijatelnosti.

Hlasujte!!
Vyberte nejlepší projekt a hlasujte pro něj na webových stránkách
obce Krhová. Termín hlasování je od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020.

Realizace.
Vítězný nápad obec Krhová zrealizuje do konce roku 2020.

CO JE PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET ?
Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního
rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, 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.
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Nápady pro Krhovou
NÁPADY PRO KRHOVOU
Název nápadu

Zkrácený popis nápadu (anotace)

Tříkrálová sbírka v roce 2020 v Krhové
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 20. ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným, kteří se ocitli
v nečekané složité situaci, a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 467 skupinek koledníků, což znamená,
že do této sbírky se dobrovolně zapojilo minimálně 1 868 osob.
V Krhové se koledovalo v sobotu 11. ledna.
Letos se popáté podařilo na celém území působnosti Charity
Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónů korun. Celkem se
od dárců vykoledovalo 2 578 697 Kč (tj. o 205 924 Kč více než
loni), z toho v Krhové 57 605 Kč.
Část těchto peněz putuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc.
Místní Charitě zůstává 58% z vybrané částky. Ty budou použity na přímou finanční pomoc lidem, kteří se ocitnou v nečekané
tíživé situaci. Dále budou peníze použity na pořízení osobních

automobilů pro terénní služby, které se věnují seniorům a lidem se zdravotním postižením. Část výtěžku bude použita na
pokrytí provozních nákladů Centra sociálně materiální pomoci,
jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky, materiální (potraviny, šatstvo), a ve zvlášť naléhavých
případech, i finanční pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní
situaci. Část výtěžku sbírky půjde na dofinancování spoluúčasti
v projektu IROP, díky kterému dochází k rekonstrukci podkroví
v naší budově v Rožnově pod Radhoštěm.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem,
kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím,
městům, farnostem za vstřícnost a ochotu.
Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří
ještě jednou velký dík.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

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

VÝTĚŽEK V CHARITĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ V LETECH 2018–2020

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

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

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

Rozpočet nápadu v Kč (navrhovaný rozpočet nápadu)

Souhlasím s Výzvou Participativního rozpočtu 2019
Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (známém též pod zkratkou GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro účely realizace Participativního rozpočtu obce Krhová
pro rok 2020 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci všech nezbytných kroků směřující k realizaci
Participativního rozpočtu 2020, po ukončení realizace výstupů z Participativního rozpočtu 2020 budou tyto osobní údaje zničeny.
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rok 2018
Horní Bečva
Prost. Bečva
Dolní Bečva
Hutisko- Solanec
Vigantice
Rožnov p. R.
Val. Bystřice
Malá Bystřice
Velká Lhota
Zubří
Vidče
Střítež n. B.
Zašová
Val. Meziříčí
Poličná
Jarcová
Krhová
Branky
Police
Loučka
Podolí
Kunovice
Kelč
Kladeruby
Choryně
Lešná
Celkem

54 737 Kč
84 980 Kč
109 287 Kč
109 191 Kč
53 327 Kč
382 560 Kč
123 598 Kč
23 205 Kč
215 262 Kč
85 525 Kč
26 217 Kč
133 573 Kč
512 040 Kč
33 432 Kč
50 989 Kč
24 333 Kč
17 682 Kč
20 856 Kč
7 698 Kč
21 172 Kč
100 164 Kč
20 248 Kč
22 510 Kč
61 445 Kč
2 294 031 Kč

rok 2019
48 959 Kč
91 386 Kč
116 840 Kč
114 567 Kč
58 229 Kč
391 710 Kč
113 180 Kč
12 275 Kč
20 865 Kč
224 802 Kč
92 498 Kč
30 608 Kč
139 886 Kč
503 496 Kč
38 341 Kč
12 805 Kč
54 272 Kč
23 107 Kč
17 760 Kč
22 985 Kč
8 156 Kč
25 050 Kč
99 202 Kč
25 104 Kč
22 651 Kč
64 039 Kč
2 372 773 Kč

rok 2020
58 920 Kč
104 624 Kč
125 890 Kč
124 223 Kč
57 969 Kč
429 347 Kč
133 606 Kč
11 767 Kč
22 908 Kč
236 984 Kč
96 199 Kč
32 853 Kč
142 000 Kč
555 916 Kč
41 163 Kč
16 005 Kč
57 605 Kč
27 021 Kč
19 318 Kč
24 515 Kč
7 699 Kč
25 246 Kč
105 245 Kč
22 325 Kč
27 339 Kč
72 010 Kč
2 578 697 Kč
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MŠ Krhová - v naší mateřské škole se pořád něco děje…

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

STAVITEL MOSTŮ
Po zkušenostech s projektem Šablony I. z operačního programu
OP VVV jsme se znovu zapojili do zpracování nového projektu.
Od září 2019 realizujeme projekt Šablony II., který nám pomáhá
finančně zajistit pozici školního asistenta ve speciální třídě a financovat činnosti zaměřené na polytechnické vzdělávání.
Pro realizaci projektového dne v MŠ jsme hledali zajímavé nabídky, které by děti i učitele obohatily o nové poznatky formou
zábavných vzdělávacích lekcí.
Bc. Gefingová Ivana z naší mateřské školy s odborníkem z Malé
technické univerzity připravila projektový den pro skupinu 25
dětí ve věku 5-7 let.
Do skupiny byly zařazeny děti z běžných i speciálních tříd. Před
realizací projektového dne byly v jednotlivých třídách dětem nabízeny činnosti zaměřené na rozvoj polytechnických dovedností
z oblasti stavitelství. Všichni se těšili na to, až se bude realizovat
projektový den na téma „ Stavitel mostů“.
Paní učitelka namotivovala projektový den pohádkou o Karlu
IV. Po této motivaci byly děti rozděleny do skupin, které dostaly zadání, a ve skupinách začaly probíhat samotné činnosti pod
vedením hlavního projektanta mostů pana Ing. Libora Hlaváče.
Děti se seznámily s tím, kdo byl Karel IV., jak se staví pilíře,
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aby most nespadl, učily se stavět podle plánu a všichni společně
z částí netradičního materiálu postavili Karlův most, po kterém
se na závěr opravdu prošli. Činnosti probíhaly nejen v prostorách
třídy, ale také venku, kde navazovala vycházka k mostu v Krhové.
Výhodou projektového dne ve spolupráci s Malou technickou
univerzitou bylo, že mají zastoupení na Moravě, tudíž si mohli
přivézt veškeré stavební a jiné pomůcky, které jsme k činnostem
potřebovali.
Děti si kromě polytechnických dovedností rozšířily znalosti
o nové pojmy, postupy a povolání.
Metoda, prožitkového učení, která byla v době realizace projektového dne nejvíce využívána, je nejlepším prostředkem k získávání nových poznatků a dovedností.
Aktivity se účastnily i paní učitelky z jiných tříd naší mateřské
školy. Všichni velmi kladně hodnotili průběh projektového dne
a jeho vliv na hravé činnosti dětí v následujícím období.
Proto jsme naplánovali další projektový den v mateřské škole,
který navazuje a nese název „ Stavitel města“. Tento den proběhne 26. 2. 2020.
Vlaďka Šuláková
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ZŠ Krhová

ZŠ Krhová

Maškarní Karneval 2020
Další tradiční akcí školy, kterou pořádáme ve spolupráci s oddílem kopané TJ Jiskra Krhová je Maškarní Karneval pro děti.
Uskutečnil se v sobotu 15. února v odpoledních hodinách v naší
tělocvičně TJ, kterou s nadhledem nazýváme Palác kultury
a sportu. Pro děti jsme připravili čtyřhodinový program, bohaté
občerstvení a dětskou tombolu. Sešlo se nám mnoho drobných
dárků do tomboly od sponzorů a rodičů našich žáků a chceme
tímto opětovně všem poděkovat za jejich štědrost.

Základní škola Krhová

Děkujeme také šikovným maminkám, které svůj příspěvek přenesly na pečící papír a upekly nám krásné a chutné zákusky. Bez
pomoci našich rodičů bychom nemohli tuto akci zvládnout. Celý
zisk z prodeje i tomboly bude již tradičně věnován na uspořádání
letní školympiády.

Někteří z Vás rodičů už jsou rozhodnutí, jiní ještě váháte. Danielka jde do Základní školy Krhová. A proč jsme
se tak rozhodli?
Mám ještě starší dceru Nikol. Než začala chodit do školy měla jsem já sama jako “měšťanda” opravdu velké
dilema a vnitřní rozpor z toho, že bude muset po 5. třídě měnit kolektiv. Ptala jsem se mých vrstevníků, kteří
také přestupovali z Krhové a nebylo jich málo, jestli ji
tím přestupem mám nechat projít. Nikdo mne neodradil
a tak Nikol navštěvovala ZŚ Krhová. Nyní je v 6. třídě a kdyby si měla vybrat jestli chodit od první třídy ve
městě nebo jít opět do Krhové a zase přestupovat, byla
její odpověď jasná, určitě do Krhové, tam bylo líp. A co
se nám na Krhové líbilo? Výuka v menším počtu dětí byla
intenzivnější, děti se naučily komunikovat a spolupracovat s učitelem, přitom v rodinném prostředí, kde se prvňáček kamarádí s páťákem a není to ostuda. Pro mne
jako pracujícího rodiče byla výhodou družina až do páté
třídy. Spousta kroužků, které byly v rámci družiny a za
pár korun. Cesta do školy nám zabrala jen pár minut,
žádné zasekané město a kolony.   My jsme byli s touto
školou spokojeni a proto i Danielka bude chodit do první
třídy do ZŠ Krhová.

za ZŠ Krhová
Mgr. Ivana Pavlicová

Základní škola na lyžařském výcviku – Ski areál Kyčerka 2020
Velké Karlovice se staly již podruhé našim cílem pro lyžařskou
výuku. I když byly sněhové podmínky všelijaké, podařilo se nám
výuku zvládnout. Účast na výcviku byla snížena nemocnými
v období chřipkové epidemie a dokonce jsme zvažovali, zda vůbec v tomto roce lyžování nezrušit. Nakonec se počet dětí ustálil
na 23, takže jsme mohli ve středu 12. února vyrazit.
Děti byly rozděleny do tří družstev podle aktuálních lyžařských
dovedností a absolvovaly pět dní dopolední výuky pod vedením

zkušených instruktorů a pedagogů naší školy.
Závěrečný den proběhly lyžařské závody ve slalomu, ve kterých
mohl každý ukázat, co se vlastně za týden naučil. Celý kurs jsme
si užili a ukončili jsme slavnostním předáním medailí a sladkých ocenění vítězům závodů.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli při organizaci výcviku.

Malíková Petra, Hrádky
aktovky-baagl-A6-inz
10. února 2020 16:42:30
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Senioři Krhová

SDH Krhová

Senioři se hlásí v roce 2020................

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH KRHOVÁ 2019

Tak máme tady start do roku 2020 a pro krhovské seniory to
znamená krok do další, třetí desítky našeho působení. Taky
máme za sebou 20 let od založení Klubu seniorů v Krhové. Rok
jsme začali jako vždy zvesela karnevalem ,,Retro léta 60-80“.
Taky jsme stihli předložit členům finanční zprávu a plán práce
na rok 2020 a další organizační věci o chodu klubu po novém
roce. Ale pak nás zaskočila zpráva o úmrtí našeho člena, p.Vladimíra Kose , který odešel v 91 letech. Členem nebyl dlouho,
jen dva roky. Odešel v úctyhodném věku, nechť je mu krhovská
země lehká.
Únor je pro nás měsíc, kdy se vždy přípravují materiály na výroční členskou schůzi. Taky jsme mezi nás pozvali účastníka plaveb na české pirátské plachetnici, lodi La Grace - Půvabné, pana
Viléma Pavlicu, aby nám povyprávěl, co se poslední roky dělo

na palubě při plavbě mezi kontinenty. Už jsme měli v minulých
létech tři přednášky a loď oslavila v minulém roce 10 let plavby.
Zažila i jedno ztroskotání ve Španělsku a znovu ji spustili na
vodu po její opravě za 9 měsíců.
V březnu 12. 3. se bude konat VČS +MDŽ. V dalším čísle zpravodaje se seznámíme s jejím průběhem ve fotodokumentaci.
V tomto čísle se poohlédneme za vánočním a silvestrovským
setkáním.
I v tomto roce se scházíme každý poslední čtvrtek v měsíci
v 16h. ve škole do konce března.Rádi mezi námi uvítáme nové
tváře krhovských seniorů. Od dubna do září opět vyjedeme na
zájezdy a bude platit letní plán práce v klubu. Výbor Klubu seniorů v Krhové přeje všem občanům hezké předjarní dny .
Pavlicová  Jana

Vánoce 2019 u Bundárů

Vánoce 2019 u Bundárů

Silvestr 2019 v Olympii

Silvestr 2019 v Olympii

Jako každý rok jsme i tento začali zapálením Novoroční vatry
a dohledem nad plynulým průběhem akce.
Dne 18. 1. měl náš sbor výroční valnou hromadu v restauraci
U Bundárů. Zde bylo pozváno vedení obce, zástupci místních
spolků a také zástupci okolních hasičských sborů.
Dne 26. 1. jsme pořádali již čtvrtý ročník Koštu slivovice. Sešlo
se rekordních 69 vzorků. Příjemnou atmosféru vytvořila již tradičně cimbálová muzika. Děkujeme všem drobným sponzorům
a našemu hlavnímu sponzorovi restauraci U Bundárů. Zároveň
bych Vás chtěl pozvat na pátý ročník Koštu slivovice, který se
bude konat 25. 1. v místním Paláci kultury a sportu.
V měsíci březnu proběhlo každoroční školení řidičů a velitelů výjezdové jednotky a také školení rozhodčích, kde jsme měli
svého zástupce Kamila Žlebka, který složil závěrečné zkoušky.
11. 3. jsme společně s Červeným křížem Valašské Meziříčí
a Městskou policíí Valašské Meziříčí darovali krev.
Koncem března jsme zajišťovali start a cíl Valašské rally na náměstí ve Valašském Meziříčí a dvě erzety v Lešné.
27. 4. proběhla hasičská pouť na Sv. Hostýně, které jsme se také
zúčastnili. Autobusový zájezd organizovala SDH Poličná.
V jarních měsících se nám v rámci další etapy rekonstrukce
hasičské zbrojnice podařilo vybavit klubovnu novým nábytkem
a vitrínou na historický prapor. V garáži jsme vyměnili okna
a vstupní dveře.
I tento rok jsme zapojili ZŠ a MŠ Krhová do projektu Požární
ochrana očima dětí. Děti měly za úkol nakreslit obrázky s požární tématikou.
Dne 1. 5. jsme u kapličky postavili za pomoci pana Holčáka
májku.
4. 5. proběhl již tradiční Železný máj. Díky občanům se podařilo posbírat asi 8 tun železa. Všem občanům moc děkujeme.
Utržené peníze použijeme na nákup výstroje naší jednotky.
Dne 11. 5. proběhla v obci Obecní veselice. Zde část hasičů zajišťovala atrakce pro děti, a to střelbu ze vzduchovky a stříkání
ze džberovek na terč. Soutěžní tým hasičů byl v tu dobu na obvodové soutěži v Hrachovci. V kategorii mužů nad 35 let jsme
obsadili krásné druhé místo.
Dne 1. 6. proběhlo kácení májky spojené se Dnem dětí. Pro děti
byly připraveny soutěže s odměnou na konci. Přijely nás podpořit
zástupkyně z Červeného kříže Valašské Meziříčí, které dětem
ukazovaly různé druhy zranění, a přijel také pan Dráč s koňmi.
Nechybělo ani občerstvení v podobě hasičského guláše, zelňačky, klobás z udírny a dobrého piva.
Dne 15. 6. jsme byli požádáni o zajištění občerstvení na okresním kole v požárním sportu na stadionu ve Valašském Meziříčí.

Zároveň jsme zde i soutěžili v kategorii mužů nad 35 let. Bohužel
jsem si kvůli drobnému přešlapu nechali ujít první místo a skončili jsem pátí.
22. 6. proběhla akce Pohádkový les. Letos jsme i přes malou
základnu členů měli dvě stanoviště a to neandrtálce a čerty. Také
jsme zajišťovali občerstvení u čertů a spolu s ostatními spolky
i na myslivecké chatě.
V záři jsme se zúčastnili turnaje v nohejbalu hasičů našeho
okrsku ve Lhotě u Val. Meziříčí. Ve velké konkurenci naši borci
vybojovali krásné čtvrté místo ve složení Valach, Frieb, Indrak,
Blabla a nehrající kapitán Sekyra.
V měsíci říjnu proběhlo školení strojníků ve Vsetíně.
Dne 7. 11. proběhlo putování se světýlky. Zde jsme zabezpečovali plynulý průběh akce.
Den 12. 11. se zapíše velkým písmem do historie krhovských
hasičů. Díky obci Krhová, generálnímu řiditelství hasičského
záchranného sboru a Zlínskému kraji se podařilo pořídit nový
dopravní automobil Mercedes Benz 4x4 sprinter v celkové hodnotě 2 280 850 Kč. Z toho dotace činila 750 000 Kč. Vítěznou
firmou pro zhotovení automobilu je firma Moto – Truck. Mercedes nahrazuje naši již dosluhující Avii z roku 1978. Automobil
bude využíván naší jednotkou k evakuačním účelům v případě
potřeby. Tímto bych chtěl mockrát poděkovat zastupitelstvu naší
obce a nejvíce naší paní starostce Kateřině Halaštové. Svěcení
proběhne v letošním roce.
Dne 16. 11. jsme se rozhodli po náročné sezóně trošku relaxovat
a vyjeli jsme si do Aqualandu Moravia. Bezpečně nás tam dopravil pan Svoboda svým mikrobusem.
Dne 29. 11. jsme zajišťovali občerstvení na obecním rozsvěcování vánočního stromu a vytvořili jsme zde mikulášskou družinu.
3. 12. jsme opět darovali krev a 5. 12. jsme utvořili dvě mikulášské družiny a chodili již tradičně po předem objednaných
rodinách. Letos jich bylo 40. Výtěžek z akce, která byla úspěšná, poputuje na charitativní účely, konkrétně pro Ondru Valentu
z Krhové. Peněžní dar v hodnotě 15000 Kč jim byl předán.
6. 12. jsme dělali Mikuláše v místní základní škole a o den později také v Poličné na vánoční akci pořádané místními hasiči.
Dne 20. 12. jsme zajišťovali občerstvení na Živém Betlému
a rozsvítili jsme lucerny na trase pro Tři krále.
O den později jsme zahájili třídenní prodej kaprů v místní hasičské zbrojnici. Na závěr roku jsme postavili novoroční vatru.
Loňský rok byl velmi úspěšný pro náš soutěžní tým v kategorii
mužů nad 35 let. Sezónu jsme začali již 13. 4. v mrazivém počasí
na velikonočních závodech ve Vsetíně. Zúčastnili jsme se všech
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SDH Krhová

ZO ČZS Krhová
Aktivity členů ZO ČZS Krhová v zimním období 2019/2020

závodů valašské ligy, kterou jsme zakončili krásným třetím
místem. V minulém roce jsme se zúčastnili celkem 26 závodů.
Z toho jsme obsadili 6x první místo, 5x druhé místo, 3x třetí místo, 4x mimo stupně vítězů a 4x jsme nedokončili závod. Rekordní
čas 15.84 jsme zaběhli na závodech v Hrachovci.
Chtěl bych moc poděkovat našemu soutěžnímu týmu za nadšení, úsilí a obětování svého volného času při závodech i tréninzích a také závodníkům z jiných sborů, kteří nám během sezóny
vypomáhali.
V roce 2019 měla naše jednotka celkem 5 výjezdů a členové
prošli všemi potřebnými školeními. 26. 10. proběhlo námětové
cvičení v Hrachovci, a to dálkova doprava vody vedená od Bečvy
k místní pile. V minulém roce jsme uspořádali 6 brigád spojených s úklidem hasičské zbrojnice a techniky. Všem, kdo se na
akcích jakkoliv podíleli, moc děkuji.
Velitel SDH Krhová Dalibor Sekyra

Členové naší základní organizace se v zimním období neukládají k zimnímu spánku. Také proto, že vlastně žádná zima není.
Tohoto vegetačního období využíváme ke vzdělávání, školení,
degustacím a instruktážím.
V pátek 6. 12. 2019 jsme se zúčastnili degustace jablek a ochutnávky sloupcových jablek, kterou organizovala ZO ČZS Valašské Meziříčí Krásno. Na počátku roku 2020 jsme byli účastníky
zajímavé přednášky na téma „Choroby a škůdci švestek“ na domácí půdě ZO ČZS Zubří. Následovala zajímavá beseda „Pěstování kanadských borůvek“, kterou pořádala naše ZO. Do Vsetína

se chystáme 19. 2. poučit se, jak na „Pěstování ovocných stromků
v nádobách“.
Kromě toho využíváme klidného období k zimnímu a předjarnímu řezu jádrovin a bobulovin. Nezapomínáme také na poznávání okolí Krhové, jako byla třeba Hromnická vycházka. Samozřejmě připravujeme činnost na rok 2020.
O některých aktivitách se můžete dočíst v následujících článcích.
Za výbor ZO ČZS Krhová
Ing. Vítězslav Kotas – předseda

Předáváni šeku Ondrovi
V pátek 17. 1. proběhla v restauraci U Bundárů výroční valná
hromada hasičů Krhová. Po úvodním slovu starosty a přivítání
hostů, byla přednesena zpráva o činnosti za uplynulý rok. Nejdůležitějším bodem schůze byla volba starosty a nového výboru
sboru. Novým starostou se stal Daniel Malík, novým hospodářem Daniel Kašík. Gratulujeme. Také jsme ocenili členy soutěž-

ního družstva. V diskusi zazněla vřelá slova od našich hostů.
Na závěr jsme slavnostně předali výtěžek z mikulášské akce,
šek na 15 000 Kč, Ondrovi Valentovi a také malou pozornost
od hasičů. Tímto chceme moc poděkovat všem občanům, kteří
jakkoliv přispěli.
Velitel SDH Krhová Dalibor Sekyra

Krhovský Košt slivovice 2020
Dne 25. ledna 2020 jsme uspořádali v pořadí již 5. ročník krhovského koštu slivovice, který proběhl v prostorách místního
„Paláce kultury a sportu“. Loňská špatná úroda ovoce se nakonec odrazila v menším počtu vzorků pálenky, kterých se sešlo 42
ve třech kategoriích - trnková, jablková a ostatní druhy pálenky.
V porovnání s loňským ročníkem je to o 27 vzorků méně, ale
i tak bylo co koštovat. Celé pozdní odpoledne a večer zpříjemňovala již tak pohodovou atmosféru Cimbálovka od Mezříča. Jako
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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 hodin byly vyhlášeny výsledky a byly oceněni první tři
v jednotlivých kategoriích.
Všem sponzorům a zúčastněným patří naše velké poděkování.
Daniel Malík,
starosta SDH Krhová

Moštování 2019
Průběh počasí v roce 2019 byl pro úrodu ovoce velmi nepříznivý. Po neobvyklé a výjimečné nadúrodě v roce 2018 zůstaly
stromy a celé ovocné sady v mnoha místech našeho regionu úplně bez ovoce. Jablka i slivoně dozrávaly ve velmi malém množství. Ovlivnilo to sezónu ve zpracování, nejen v moštárnách ale
i v pálenicích. Obsluha naší moštárny se však na sezónu opět
připravila důsledně a byla to dobrá volba.
V naší moštárně jsme zahájili sezónu 14. 9. a ukončili ji 26. 10.
Sedm moštovacích dnů bylo využito naplno. Jedním z důvodů je
i fakt, že v okolí neexistuje podobná služba. Kromě domácích a z
Valašského Meziříčí k nám jezdí také zákazníci z Novojičínska,
ze Zubří, Rožnova a dalších obcí. Jsou spokojeni nejen s kvalitou,

ale také cenou. Další výhodou u nás je použití dvojitého koše, což
znamená, že jeden koš lisuje a na druhém probíhá manipulace.
To urychluje celý průběh zpracování. A můžeme vylisovat i malé
množství, což se právě osvědčilo v loňském roce. Celkem jsme
zpracovali cca 6 600 kg jablek v malých dávkách.
Děkuji všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh sezóny a za
vzornou organizaci p. Lubomíru Röhrerovi.
Vedení obce Krhová a technickým pracovníkům děkuji za pomoc při odvozu výlisků.
Za ZO ČZS Krhová:
Ing. Vítězslav Kotas - předseda
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ZO ČZS Krhová

ČČK Krhová

Záznam o přednášce na téma „Pěstování kanadských borůvek“

Do Vladivostoku na zmrzlinu na kole

Ve čtvrtek 23. 1. 2020 jsme uspořádali pro členy zahrádkářského svazu a ostatní zájemce odbornou přednášku na téma „Pěstování kanadských borůvek“.
V úvodě setkání jsme se dozvěděli o loňském úspěchu pěstitelů
a vystavovatelů ÚS ČZS Vsetín, kteří navzdory nepříznivému
počasí získali I.místo na podzimní etapě výstavy Flora Olomouc
2019. Dále jsme byli seznámeni se situací ve svazu po volbách
a o dalších záměrech.
Zajímavou informaci o mapování Jaderničky moravské a potřebě zachování genofondu pro další generace nám sdělil p. Ing.
Pavelka, předseda ZO ČZS Zubří.
Na akci přednášel odborný instruktor Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Vsetín, člen ZO ČZS Zubří p. Jan
Lacina.
Během fundovaného přednesu jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a rad potřebných pro úspěšné pěstování zahradních bo-

růvek. Zájemcům byly následně zodpovězeny všechny otázky.
Samotná přednáška byla ze strany přednášejícího velmi dobře
připravena. Zajímavé také bylo doplnění zkušeností z pěstování borůvek, které získal jeho přítel Ing. Pohůnek ze Vsetína při
svém putování po Kanadě
Informace o sortimentu a možnosti získání sazenic nám sdělil
p. Radim Kývala, majitel firmy Zahradnictví Kývala.
Přednášky se zúčastnilo přes 40 posluchačů, nejenom z Krhové, ale také z Valašského Meziříčí, Rožnova, Vsetína, Zubří, Ratiboře i Nového Jičína.
Děkuji všem zainteresovaným za informace, zájemcům za
účast, vedení obce Krhová za perfektní zázemí a také za propagaci přednášky.
Atmosféru setkání doplní fotografie.
Za ZO ČZS Krhová:
Ing. Vítězslav Kotas - předseda

Naše místní skupina pořádá příležitostně přednášky či besedy na zdravotnická nebo cestopisná témata. V letošním roce
jsme sezónu zahájili besedou o cestování. Některé naše členky
četly cestopisné knihy od cestovatele Jana Tomšíčka. Četba
byla natolik poutavá, že jsme se rozhodli pozvat autora do Krhové.
Jediný volný termín ze strany hosta byl v pondělí 10. 2. 2020.
Po dohodě s vedením OÚ Krhová jsme na tento termín pana
Tomšíčka pozvali. Ten den bylo opravdu nevlídno, foukal silný vítr a padal hustý déšť. Počasí bylo nepříjemné pro cestování autem či vlakem. I přesto se rozhodl náš host, stylově
přicestovat do Krhové na tom kole, které bylo jeho dopravním
prostředkem z Čech až do Vladivostoku. Je to přes 30 !!! roků
staré kolo značky Favorit.
Celá beseda o přípravě a průběhu cesty z Jaroměře u Jevíčka do Vladivostoku a zpět byla vedena v příjemném duchu,
provázena vtipem, zajímavými příběhy a zážitky. Dozvěděli jsme se hodně poučného zejména o životě prostých lidí ze
vzdálených končin. Někomu se mohla zdát tříhodinová beseda
příliš dlouhá, ale zážitků bylo hodně a Vladivostok také není
za rohem. Také jsme se dozvěděli, že tam a zpátky ujel více
než 22 000 km na historickém kole. Děkujeme panu Tomšíčkovi za poutavé vyprávění, účastníkům besedy za návštěvu
a vedení obce Krhová za podporu, zázemí, propagaci a za vyřešení technického problému při promítání. Těšíme se na další
společné setkání.
Za výbor MS ČČK Krhová
Jarmila Kotasová – předsedkyně

Zahrádkářská vycházka
Zahrádkáři věnují svůj čas v době vegetačního klidu kromě
školení a vzdělávání také poznávání krás okolí naší obce Krhová. V sobotu 1. 2. 2020 se uskutečnil již 3.ročník poznávací
vycházky nazvaný Krhovská Hromnice. Počasí toho dne bylo
naprosto ideální pro příjemnou procházku. Samozřejmě nikdo
netušil, že bude netypické zimní počasí, blátivo, beze sněhu, slunečno, teplota nad 10 stupňů. Organizátoři vymysleli originální
trasu. Start byl samozřejmě od zahrádkářské moštárny. Tady se
nás zahrádkářů a příznivců sešlo 22. Ostatní se přidávali cestou.
Trasa vedla ulicí Pod Kameněm směrem k myslivecké chatě. Tu
jsme minuli a vydali se nejkratší a a zároveň nejnáročnější stezkou na nejvyšší bod, na Budičku k trianglu. Tady jsme provedli
spočítání, posilnění a samozřejmě historický zápis do pamětní
knihy. Prudkým sestupem jsme se dostali na lesní cestu a přišli
k památnému místu U Obrázku. Obdivovali jsme opravu a rekonstrukci památníku.
Odsud je to jen kousek k pramenu Jarošovka. Následovalo další zasloužené posilnění, ochutnávka výborné vody a odpočinek.
Konečným cílem naší vycházky byla oblíbená hospůdka U Vojty. Pochutnali jsme si na výborné klobásce a doplnili pitný režim
dobrým pivem.
Celkem se vycházky zúčastnilo 32 turistů a dva pejskové. Zajímavý byl věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším účastní-
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kem, který činil přes 70 let. Důležité bylo, že se nikdo neztratil,
nezranil, nezabloudil a nebyl napaden divou zvěří. Překvapením
také byl počet turistů. Všichni byli spokojeni a už nyní se těšíme
na výšlap Krhovská Hromnice 2021.
Atmosféru vycházky můžete posoudit z fotografií.
Za ZO ČZS Krhová:
Ing. Vítězslav Kotas - předseda
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ČČK Krhová

TJ Jiskra

Valná hromada Místní skupiny ČČK Krhová

Stolní tenis

Ve čtvrtek 13. 2. 2020 se v restauraci U Bundárů konala valná hromada místní skupiny Českého červeného kříže Krhová.
Zhodnotily jsme naše aktivity od poslední valné hromady. Naše
činnost je dost pestrá. Především se zaměřujeme na společné
spolkové akce pořádané OÚ Krhová , jako jsou Krhovská obecní
veselice a Pohádkový les. Zajišťujeme velký sortiment občerstvení, zákusky, oblíbené palačinky i grilované ryby. A k tomu
také patří dobré pitivo všeho druhu. Samozřejmostí také bývá
stanoviště na Pohádkovém lese. Kromě toho se zaměřujeme na
přednáškovou činnost v oblasti zdravovědy nebo cestopisného
charakteru.

V minulém roce to byla zdravotnická přednáška masérů, manželů Dvořákových s názvem „Když bolí záda“.
Následovala zajímavá beseda zaměstnanců Diakonie pí Veroniky Janouškové a Marie Vrečkové na téma „Sociální a právní
pomoc pro občany“.
Příjemným zážitkem pro děti bylo občerstvení při pololetním
vysvědčení přímo na kluzišti nebo ke Dni dětí v MŠ J.K.Tyla.
Máme také zodpovědné zastoupení při organizaci příměstského tábora na výletišti, při pořádání Živého Betléma. Tady patří
jmenovitá pochvala Marušce Vrečkové.
Již tradičně pořádáme ve spolupráci s místní MŠ návštěvu dětí
Mikulášem s jeho družinou.
Nezapomínáme také na kulturu.
Pro aktivní členky jsme pořádaly kulturní výlet do Rožnova p.
R. na koncert Beskydského orchestru a Basového orchestru.
Z přehledu je patrné široké zaměření naší činnosti.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na našich aktivitách podíleli. Děkuji také vedení mysliveckého spolku Srnová-Krhová
za poskytnutí zázemí při Pohádkovém lese.
Velký dík patří vedení obce Krhová za finanční pomoc a poskytnutí prostor pro přednášky.
Těšíme se na další spolupráci se všemi spolky a příznivci.
Za výbor MS ČČK Krhová
Jarmila Kotasová - předsedkyně
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TJ Jiskra ve svých prostorách tělocvičny uspořádala pro příznivce stolního tenisu Novoroční turnaj. Do tohoto sportovního klání se přihlásilo 16 hráčů z blízkého okolí, kteří na třech
stolech hráli o co nejlepší umístění. Loňskou výhru v tomto

turnaji obhájil pan Bohumil Segeťa, který ve finále porazil ve
velmi vyrovnaném zápase Reného Sommera. Pan Segeťa ukázal
tímto, že stolní tenis se dá hrát i ve vysokém věku a na velmi
dobré úrovni. Bronzový byl Jiří Mičola. Je hezké, že všechny tři
medaile zůstaly v Krhové. ☺ Jen je škoda, že stolní tenis,
který má v Krhové dlouhou historii, se pravidelně nehraje
a v podstatě ho hrají stále stejné tváře. Prostory i zázemí
TJ Jiskra má. Využíváme proto tento článek a oslovujeme
čtenáře a případné zájemce o toto sportovní vyžití. Pojďte
si k nám zkusit zahrát stolní tenis.☺ Pokud by byl zájem,
není problém najít případné hrací termíny ke společným
tréninkům. Mohou to být i klidně rodiče s dětmi. Vše je jen
o domluvě a vůli zkusit něco nového a zároveň zábavného.
Dejte nám o sobě vědět. Budeme se na Vás těšit.☺
Další turnaj, který proběhne, bude v sobotu 14. 3. Proto je
nejvyšší čas začít.☺
Za TJ Jiskra Krhová
Jiří Mičola

Badminton
Stále oblíbenější sportovní disciplína měla 18. ledna v našem
Paláci kultury a sportu malý svátek. Oddíl badmintonu TJ Jiskra
uspořádal badmintonový turnaj ve čtyřhrách. Osm přihlášených
párů soutěžilo o pěkné věcné ceny a Pardův putovní pohár. Turnaj byl tentokráte nesmírně vyrovnaný a i ti nejlepší si v turnaji
vybrali slabší chvilku. Nicméně v konečném součtu z toho vyšel

nejlépe krhovský domácí pár J. Jurka a J. Havel. Druhé místo
patřilo páru A. Placr a M. Skopal. Třetí místo trochu překvapivě,
ale zcela zaslouženě, vybojoval pár L. Valach a P. Holas. Na další
turnaje s Vámi se těší Pardi.☺
Za TJ Jiskra
Jiří Mičola
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Pravidelné cvičení s prvky jógy a tance
Tělesný pohyb je přirozený projev života, jenž ovlivňuje jeho
délku a také naši kondici. Když se k tomu přidá příjemný prožitek, máme zaděláno na změnu, která nám zdokonalí kvalitu
našeho života takřka ze dne na den.
Jelikož jsem byla oslovena s přáním cvičení pro ty, kteří nemají dostatečný pohybový rozsah pro ásany v lekcích jógy,
a přesto mají zájem cvičit a pečovat o svá těla, vykvetla myšlenka spojit takovéto cvičení s tancem a trochou nadsázky
a legrace. Užít si vzájemnou přítomnost, prospět svému tělu
a u toho být hravá, kreativní, volná, veselá a nespoutaná.

Naše lekce budou vzájemně propojovat cviky na protahování zkrácených svalů, posilování svalů, které mají tendenci
ochabovat, dechová cvičení, mentální a tělesné uvolnění, používání masážních míčků, prvky radostného tance a nakonec
závěrečnou relaxaci s voňavou minimasážičkou hlavy. Jogíni
už to znají
A jen malá připomínka. Neslibuji Vám, že já jsem ten, kdo
Vám zlepší život – to můžete udělat pouze Vy sami. Já Vám
mohu pouze ukázat jednu z možných cest, a to s láskou, jak
nejlépe umím. 				
Irma

Lekce budou probíhat:

v podkroví Obecního úřadu každé pondělí 16:30 – 17:30
Budete potřebovat jógovou podložku (pár jich bude na zapůjčení), láhev s pitím,
lehkou deku a dobrovolně zavinovací sukýnku či šátek přes boky k tanci.

Začínáme 2. března 2020
Těším se na společné chvíle s Vámi
Irma
(tel. 603 845 791)
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Důležitá telefonní čísla

DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA

JMÉNO

ČÍSLO

Lékařská záchranná služba

155

Hasičský záchranný sbor

150

Policie

158

SOS tísňová linka

112

Obec Krhová

730 517 162

Hasičský záchranný sbor
Valašské Meziříčí

950 681 111

Nemocnice
Valašské Meziříčí

571 758 111

Policie ČR
obvod Valašské Meziříčí

974 811 811

E.ON - hlášení poruch (elektřina)
RWE GasNet - poruchy plynu

800 225 577
1 239

Vodovody Valašské Meziříčí

571 621 642

Kanalizace Valašské Meziříčí

571 622 329

ČEZ - hlášení poruch (elektřina)

800 850 860
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