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Úvod starostky
Milí Krhovjané,
mimořádná situace byla pro nás všechny nečekaná. O to víc si
vážím všech, kteří se okamžitě a bezprostředně zapojili ať šitím
roušek, distribucí dezinfekčních prostředků či nákupem pro seniory. Jako v ostatních obcích jsem svolala krizový štáb, kde prioritou
bylo zajistit ochranné prostředky pro občany a nákupy pro seniory.
A to především z důvodu absence jediného obchodu s potravinami
v obci, který je od února v rekonstrukci. Na základě dodržování
bezpečnostních opatření jsme zvolili pro rozvoz dezinfekčních a
ochranných prostředků individuální rozvoz, který zabezpečovali
naši dobrovolní hasiči. Rozvoz byl organizován po jednotlivých
ulicích. Občané byli informováni rozhlasem o konkrétním pohybu
hasičů a zároveň byli vyzýváni, aby zůstali u svých domů. V první
etapě jsme zadarmo rozvezli 500 litrů dezinfekce a asi 600 kusů
roušek pro 650 čísel popisných. Rozvoz se následně opakoval na
základě konkrétních žádostí. Celý rozvoz završili u nejstarší generace hasiči, kteří adresně předali dezinfekci a roušky.
V Krhové jsme vybrali bezmála 2000 kusů roušek, a díky tomu
jsme mohli roušky distribuovat i do městské nemocnice a okolních
domů pro seniory. Velké díky patří všem našim šikovným ženám,
a zároveň i těm, kteří přispěli k ulehčení jejich práce při šití. Z naší
obce se díky vlastníkovi 3D tiskárny rozjel návod na jezdce pro šití
šňůrek do celé republiky.
Zásadní nedostatek vidím v komunikaci s malými obcemi ze
strany kraje ohledně hygieny. Informace se dozvídám pouze přes

média. Jako starostka obce mi přijde tristní, že občanům mohu
sdělit jen všeobecné informace. Na malých obcích je obtížné zajistit jednání rady obce přes videokonference nebo telekonference. Ale i tento nelehký úkol jsme s radními zvládli a mohli jsme
projednat několik nutných záležitostí. Co mě ovšem nadzvedlo ze
židle, byla metodika ministerstva k rozdávání ochranných roušek
občanům obce. Ještě že roušky jsou šité dobrovolníky a téměř veškerý materiál se nám podařilo obdržet darem.
Situace byla pro nás složitá, a to především z důvodu každodenních změn. Snažili jsme se předávat občanům nařízení srozumitelně, ale bohužel jsem měla pocit, že se v tom člověk musí ztrácet. Letošní rok bude bez „Obecní veselice“ a dalších kulturních
akcí. Pokud to bude možné ke konci prázdnin, budeme se snažit
vám to vynahradit aspoň rozloučením s létem. Tento čas měl pozitivní vliv pro naše zahrádky a předzahrádky, proto jsme se rozhodli po třech letech opětovně vyhlásit soutěž „Hezká zahrádka v
Krhové 2020“. Přihlášku naleznete na dalších stránkách zpravodaje.
Velkou poklonu si zaslouží všichni občané, jelikož dbali na bezpečnostní opatření vlády a zároveň byli stateční, zodpovědní a
obětaví. Přeji nám všem krásné dny, které budou zalité sluncem a
dobrou náladou. Přeji vám, aby pospolitost a vzájemná tolerance
mezi námi zůstala co nejdéle.
Vaše starostka
Ing. Kateřina Halaštová

Nouzový stav v Krhové

Název obce
1211 - daň z přidané hodnoty
1121 - daň z příjmu právnických osob
111 - daně z příjmů fyzických osob
1111 - DPFO placená plátci (ze závislé činnosti)
1112 - DPFO placená poplatníky (z přiznání)
1113 - DPFO vybíraná srážkou
1111 - DPFO placená plátci (zaměstnanci)
Celkem:

2020

Dle predikce MF

Odhad
13 987 074 12 697 308
5 584 812 3 931 908
7 781 686 6 197 111
6 937 188 5 733 488
137 742
12 522
601 056
363 138
105 700
87 963
27 353 572 22 826 327

Snížení o 20 %

Rozdíl
Odhad
-1 289 766 11 189 659
-1 652 904 4 467 850
-1 584 575 6 225 349
-1 203 700 5 549 750
-125 2204
110 194
-237 918
480 845
-17 737
84 560
-4 527 245 21 882 858

Rozdíl
-2 797 415
-1 116 962
-1 556 337
-1 387 438
-27 548
-120 211
-21 140
-5 470 714

Důsledek
komp.
bonusu
Rozdíl
13 987 074
13 987 074
-1 349 094

Předpokládané daňové výnosy obce Krhová pro rok 2020 Daňové příjmy obce Krhová pro rok 2020 v případě,
že by nedošlo ke změnám v epidemilogické situaci v České republice a s tím souvisejícímu omezení ekonomických činností by činily 27,3 mil Kč.
Na základě zpracovaného odhadu propadu ve sdílených daních dle predikce Ministerstva financí ze dne 21. 4. 2020 by měl
činit celkový propad až o 4,5 – 5,5 mil. Kč.
V rámci toho je zapracován dopad tzv. kompenzačního bo- kladů na vyplacené kompenzační bonusy nesly rozpočty obcí.
nusu. Kompenzační bonus upravuje zákon č. 159/2020 Sb., Z důvodových zpráv k návrhu zákona o kompenzačním bonusu
jde o nástroj finanční pomoci pro OSVČ zasažené opatřeními a k návrhům jeho dvou dosud připravených novel vyplývá, že
souvisejícími s ochrannou zdraví během pandemie koronavi- jsou předpokládány negativní dopady na veřejné rozpočty až ve
ru. Vzhledem k legislativní kličce v § 6 předmětného zákona výši 45 mld. Kč. Při naplnění této prognózy by obce v souhrnu
(ustanovení stanoví, že kompenzační bonus je vratkou daně z přišly o více než 11 mld. Kč. Pro naši obec to znamená propad
příjmu fyzických osob ze závislé činnost) by přibližně 25 % ná- skoro o 1,4 mil. Kč. 		
Ing. Kateřina Halaštová
2

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.

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:

Splatnost poplatku:

100 Kč
za prvního psa
150 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
50 Kč
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
75 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let
jednorázová nejpozději do 30. 6. 2020

INFORMACE O PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Hotovostní platba:

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.

Aktuální informace o dění v obci sledujte na naší webové stránce
www.krhova.cz nebo na facebookovém profilu Obec Krhová
(https://www.facebook.com/ObecKrhova/)
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Vítání občánků

Vítání občánků
V úterý 30. 6. 2020 se bude konat Vítání občánků. Prosíme rodiče,
kteří se chtějí zúčastnit, ať to nahlásí na Obecní úřad
do středy 10. 6. 2020.
Děkujeme.

SEPAROVANÉ STÁNÍ
V Krhové se nachází celkem 8 stanovišť na separaci
odpadu, které slouží občanům k bezplatnému třídění
odpadu.
V těchto dnech jsme zaznamenali několik stížností na
neúnosnou situaci u stanovišť a každotýdenní nepořádek. Separované stání neustále uklízejí techničtí pracovníci.
Z tohoto důvodu jsme nuceni naše separované stání
monitorovat kamerovým systémem, u kterých dochází
ke vzniku černých skládek. Je-li u separovaného stání
umístěn odpad, který tam nepatří (objemný odpad jako
jsou koberce, starý nábytek a vybavení domácností,
stavební sutě, nebezpečný odpad apod.), dopouští se občan přestupku, který může být v rámci správního řízení
pokutován. Co nelze nebo není možné vyseparovat,
patří do sběrného dvoru. Pro občany obce je k dispozici
sběrný dvůr technických služeb ve Valašském Meziříčí
na ulici Mikoláše Alše, a to od pondělí až do soboty od
7 do 17 hodin.

Mapa separovaného stání.
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Revitalizace hřbitova
ZALOŽENÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ A REVITALIZACE ZELENĚ NA HŘBITOVĚ
Projekt obsahuje návrh na založení a obnovu krajinných prvků a revitalizaci zeleně na hřbitově v obci Krhová. Cílem je
obnovit nezpevněnou travnatou stezku pro pěší, která v minulosti propojovala dvě okrajové části obce. Tato stezka povede
od obecního hřbitova nad místní část Hrádky. Stezka bude
lemována stromořadím listnatých dřevin a z velké části povede
přes intenzivně obhospodařované pole, kde bude plnit i funkci
vsakovací a bude příznivě působit proti povrchové vodní erozi.
Další úpravy budou realizovány na obecním hřbitově. Stávají-

cí zeleň je až na výjimky v nevyhovujícím zdravotním a estetickém stavu. Především nevyhovující túje budou odstraněny
a nahrazeny novým živým plotem. Ošetřena a doplněna bude
i stávající alej ze starších ovocných dřevin, která je situována podél příjezdové cesty ke hřbitovu. Tato alej přechází před
hřbitovem do rozvolněné skupiny domácích dřevin. Tyto by
měly být doplněny o další domácí stromy a keře, čímž vznikne
remízek typický pro zdejší krajinu.

Navržený stav

Současný stav

V tomto místě bude stezka s navrženými ovocnými stromy – třešně.
Alej bude oboustranná, dřeviny však budou střídány, nebudou sázeny proti sobě.
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Revitalizace hřbitova
ZALOŽENÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ A REVITALIZACE ZELENĚ NA HŘBITOVĚ
Kolem hřbitova bude vysazen živý plot z buku lesního. Tento
plot bude z jižní a východní strany částečně posunut mimo areál
hřbitova. Tím vznikne větší prostor pro jeho růst a bude dostatečně vzdálen od hrobových míst v jeho blízkosti. Uvnitř hřbitova budou nahrazeny pokácené túje dvěma habry a nasazeny

dvě stromořadí z odrůd domácí jabloně lesní a hlohu, čímž bude
zopakován stávající prvek stromořadí vedoucího ke hřbitovu a
nově navrhovaných alejí, situovaných kolem nové stezky. V centrální části hřbitova jsou navrženy výsadby z odrůdy domácí růže
galské.

Dotace pro Krhovou – Operační program Životního prostředí.
Naše žádost o podporu splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí v rámci Operační program Životní prostředí.
Předpokládána výše dotace je 1,1 mil. Kč.

Nový živý plot
z buku lesního

Současný stav

Navržený stav

Navržený stav
Současný stav

Navrhovaná stezka bude v blízkosti hřbitova a bude lemována oboustrannou alejí z okrasných třešní.
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ZŠ Krhová

Jak naše škola přistoupila k výuce na dálku během
mimořádných opatření
Výuka na dálku, zcela nová situace, se kterou jsme se museli vypořádat všichni, děti, učitelé i rodiče. Jako každá neznámá
situace, i tato měla svůj vývoj. První kontakty proběhly nesměle
formou emailu a telefonu, a další možnosti s sebou přinesl čas.
Každý ročník má svá specifika, a tak jsme k celé situaci také
přistoupili. Zaměřili jsme se na „výuku“ hlavních předmětů, zejména na český jazyk, matematiku a angličtinu, výuku průběžně
doplňujeme učivem vlastivědy, přírodovědy a prvouky. Hned
na počátku mimořádného opatření nám firma, se kterou spolupracujeme v oblasti on-line výukových programů, zpřístupnila
výukové programy také pro žáky z jejich domovů, což jsme rodičům nabídli jako zpestření a možnost procvičování zábavnou
formou.
Každý učitel si svoji skupinku žáků řeší individuálně. Vyučujeme v rámci možností jak technických, tak osobních, snažíme se
o maximální vstřícnost a pochopení pro rodiče, kteří na prvním
stupni musí na naše studenty a své děti dohlédnout. On-line výuka ve virtuálním prostředí probíhá ve druhé a čtvrté třídě téměř
denně. Děti si zaslouží velkou pochvalu, protože tento způsob
výuky je náročnější na pozornost. Některým dětem pomáhají při
on-line vyučování jejich rodiče a sourozenci. Velké poděkování
za pomoc při zorganizování tohoto způsobu výuky patří zejména
paní Žitníkové. Ostatní ročníky dostávají zadání úkolů a různé
pracovní listy emailem, učitelé také přidávají odkazy na různé
webové stránky k procvičování.
Pro výuku angličtiny se většina žáků přihlásila do aplikace
WocaBee, ve které si mohou vyslechnout správnou výslovnost
a trénovat slovíčka.

Jakým způsobem děti odevzdávají úkoly, a také formu hodnocení, si určuje každý učitel sám. Všichni se však řídíme doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a proto je
naše hodnocení vždy kladné, motivační a má žákům zprostředkovat zpětnou vazbu, v čem jsou dobří a v čem by mohli být
úspěšnější.
S prvňáčky je práce naprosto odlišná než s ostatními žáky.
Vzhledem k tomu, že máme velmi šikovné rodiče i prarodiče,
kteří se dětem opravdu věnují, se nám daří držet plány učiva a
zatím nezaostáváme. S prvňáky je těžké opakovat, každý den se
objeví něco nového. Zaměřili jsme se na čtení, psaní a numerické počítání. Nejobtížnějším učivem se ukázalo psaní psacích
písmen, protože dospělí mnohdy zapomněli, jaký je správný
postup. Z tohoto důvodu připravujeme ke každému novému
písmenku kreslený manuál správného psaní, který si mohou
doma vytisknout anebo podle manuálu písmenko nacvičit, jako
by to dělali ve škole. Zpětná vazba probíhá po telefonu, a také
fotografiemi zpracovaných úkolů.
Nesmíme zapomenout, že možnost distanční on-line výuky
závisí také na technických možnostech rodin, někteří mají více
školou povinných dětí. Někteří rodiče navíc pracují na počítači
z domova a nemohou jej uvolnit dětem, někteří nemají kvalitní
připojení k internetu apod.
Snažili jsme se přistupovat ke každému případu individuálně,
aby efektivita vzdělávání byla co nejvyšší a děti měly po návratu
do školy na co navázat.
za ZŠ Mgr. Ivana Pavlicová, Mgr. Marcela Sekyrová
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ZŠ Krhová

Doplnění aktuálních informací otevření školy
V pondělí 25. 5. 2020 zahajujeme provoz školy v režimu, který
vychází z metodického postupu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy.
V současné době dostali rodiče podrobné informace a vyjadřují
zájem či nezájem o docházku do školy. Vypadá to, že nastoupí
převážná většina dětí. Pro žáky, kteří zůstanou doma, budeme
nadále připravovat podklady pro distanční výuku, i když on-line
vyučování již nebude možné.
Žáci budou rozděleni po ročnících, každý ročník bude v jedné
třídě se svojí třídní učitelkou. Každý žák bude sedět v jedné lavici s odstupem 2 metry od jiných žáků.
Škola se bude otevírat v 7:30 ráno, žáci budou pouštěni jednotlivě do šaten a hned se budou přesouvat do své třídy. Vyučování
bude probíhat pod vedením třídní učitelky, která si určí rozvrh
hodin a náplň vyučování v souladu se školním vzdělávacím
programem školy. Důraz bude kladen na český jazyk, matematiku, anglický jazyk a další naukové předměty. Výuka bude
probíhat v nižších ročnících do 12:00, ve vyšších do 12:30. Celý
provozní režim je nastaven tak, aby se děti z jednotlivých tříd nesetkávaly. Rodiče byli upozorněni, že vstup dospělých do budovy
nebude možný.
Ve škole bude podáván také teplý oběd v souladu s hygienickými požadavky. Třídy budou obědvat jednotlivě a žáci budou dodržovat od ostatních 2 metry odstup.
Rodiče mají možnost využít také odpolední části zájmového

vzdělávání, které bude probíhat podle potřeby, nejdéle do 15:30.
Děti budou ve stejné skupině jako dopoledne, takže bude fungovat více skupin, protože není možné slučování dětí. Obsah odpolední části vychází ze školního vzdělávacího programu pro
školní družinu.
Zajistili jsme dostatek dezinfekčních prostředků a ochranné
pomůcky pro zaměstnance. Děti jsou povinny nosit roušku při
pohybu ve společných prostorách školy, sundat si ji mohou pouze
ve třídě při dodržení odstupu od ostatních. Všichni si budeme
pravidelně dezinfikovat ruce, stejně jako budou dezinfikovány
stoly, kliky apod.
Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná, a ani aktivity mimo areál školy. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni zrušit
pobyt ve škole v přírodě v rekreačním areálu Spálovský mlýn,
kam bylo přihlášeno přes 30 dětí. Také „Školympiáda“ se letos
neuskuteční. Čekali jsme do poslední chvíle, zda budou podmínky k tomu ji uspořádat, ale vzhledem k pokynům Ministerstva školství jsme se rozhodli akci zrušit.
Budeme zařazovat relaxační chvilky venku na pozemcích školy. Využijeme pěkného počasí a možnosti používat venkovní hřiště k tomu, aby se děti dostaly na čerstvý vzduch.
Zajistit plynulý provoz a dodržet všechny podmínky pro
ochranu zdraví a provoz vůbec nebude jednoduché, ale děti se do
školy těší, takže věříme, že to společně zvládneme.

Zápis do 1. ročníku ZŠ Krhová
Ve dnech 1. – 15. 4. 2020 se v naší škole uskutečnil zápis do 1.
ročníku. V evidenci obce je 16 předškoláků. O přijetí požádalo
14 dětí, kterým bylo vyhověno. Další děti požádaly prostřednictvím svých zákonných zástupců o odklad školní docházky. Zápis proběhl bez přítomnosti dětí, zákonní zástupci mohli využít
elektronické podání žádosti, případně návštěvu podatelny školy
za dodržení hygienických pravidel. Po ukončení vládních opatření plánujeme setkání všech dětí i s rodiči, seznámení s paní
učitelkou a dodatečné předání dárků zapsaným. Nově nastupující
žáci získají balíček školních pomůcek v hodnotě 1500,- Kč od
obce Krhová.
za ZŠ Mgr. Ivana Pavlicová, ředitelka

Sledujte aktuální informace na webu školy www.zskrhova.cz
8

MŠ Krhová

V naší mateřské škole se pořád něco děje…
Stavitel města
Ještě před vypuknutím koronavirové epidemie 26. února se
nám podařilo realizovat další část projektu ve spolupráci s Malou
technickou univerzitou. Tentokrát jsme se v polytechnice zaměřili na stavby měst a obcí. Protože jsme na naši obec pyšní, tak
jsme se s dětmi pustili do stavby naší obce Krhová.
Do přípravy projektu se zapojily učitelky ze všech tříd pod vedením paní učitelky Dagmar Přadkové, která také spolupracovala s odborníkem z univerzity. Zapojili jsme na celé dopoledne
předškoláky ze všech pěti tříd. Tak jako u předchozího „Stavitele mostů“, tak i u projektového dne „Stavitel města“ byly naplánovány týdenní vzdělávací programy v jednotlivých třídách
tak, aby se děti připravily na projektový den na toto téma. Děti
se seznamovaly s profesemi, které přímo souvisí se stavitelstvím.
Hry na architekta, stavaře, tesaře, zedníka, obkladače, instalatéra, elektrikáře byly pro děti velmi zajímavé. Projektový den začal
společným rozhovorem o městě a vesnici, děti měly sdělovat, zda
bydlí ve městě nebo na vesnici a v čem se bydlení liší. Rozhovorem a formou kognitivních otázek a odpovědí děti přišly na to,
že nejbližším městem k obci Krhová, kde je mateřská škola, je

město Valašské Meziříčí. Následovala práce s knihou, v níž děti
našly významné budovy obce i města a seznámily se s nimi. Naučily se pojmenovat kostel, obecní úřad, základní a mateřskou
školu, poštu, budovu hasičů, knihovnu, výrobnu hraček a další
firmy v obci. Děti, které mají bydliště ve městě, pojmenovávaly
známé městské budovy – zámek, policejní služebnu, nemocnici, vlakové a autobusové nádraží. S naprostým přehledem děti
z obce i města dokázaly pojmenovat všechny supermarkety v
okolí. Celé dopoledne pracovaly děti ve dvojicích a společně
stavěly vybrané budovy podle plánku a z dílků stavebnice Duplo.
Všechny budovy propojily silnicemi a mosty.
Samy děti si uvědomily, že v obci něco chybí, a navrhly další
městské stavby, panelové domy, rodinné domy, obchody a nákupní střediska, lékárny, školy a hřiště mateřské školy a nádraží
vlakové i autobusové.
Celou stavbu jsme doplnili modrou látkou, představující řeku
Bečvu a Krhovský potok.
Po občerstvení byl projektový den zakončen jednoduchým překreslením staveb do plánku města a obce.
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Informace týkající se otevření mateřské školy
Naše mateřská škola dne 20. 4. 2020 zaslala na Krajskou hygienickou stanici ve Zlíně „Žádost o sdělení postupu při uvolňování mateřských škol“. Hygienici by měli stanovit podmínky,
za jakých je možné otevírat školská zařízení. V případě otevření
mateřských škol se nechceme vystavovat riziku, že nemáme
žádný doporučující dokument, který bychom mohli předložit
k nahlédnutí zákonným zástupcům dětí o tom, že jsme splnili
všechny požadavky na dodržování doporučených hygienických
postupů proti šíření nákazy COVID-19. Pravidelně sledujeme
vyjádření ministra a hygieniků, ale postrádáme podrobnější
informace týkající se mateřských škol. Poslední informace je
tato:

Jak se budou otevírat školky? / Informace z rozhovoru s ministrem školství Ing. Robertem Plagou PhD. ze dne 17. 4. 2020/
Mateřské školky zřizuje obec, ve větších městech potom
jednotlivé městské části. Vláda provoz mateřských škol sice nezakázala, Ministerstvo školství ale doporučilo, aby svůj provoz
přerušily nebo omezily. Většina mateřských škol je v tuto chvíli
zavřená, řada obcí čeká na manuál, který epidemiologové slíbili připravit do konce dubna, což máme potvrzeno telefonickým
rozhovorem Krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně. Ministr školství Ing. Robert Plaga, PhD. doporučil otevření mateřských škol
po 25. květnu 2020.

Co se děje v naší mateřské škole, když je zavřeno?
Ode dne 18. března 2020, co je naše mateřská škola zavřená
kvůli epidemii COVID-19, jsme se vrhli na záležitosti, na něž
během plného provozu nezbýval čas, a pořád se odkládaly a
odkládaly.
V prvé řadě nám nabídla paní Ligasová zapůjčení ionizátoru,
takže jsme vydezinfikovali všechny prostory mateřské školy –
tímto paní Ligasové moc děkujeme za zapůjčení, přístroj jsme
měli celý týden.
Všichni zaměstnanci školky dělají pořád to, co je zapotřebí. Jen
generální úklid všech prostor školy, včetně mytí oken, podlah,
prádla a lehátek, zabral spoustu času! Nebylo vůbec jednoduché
ztenčit obsah školního archívu. Museli jsme se jím probrat a
dokumenty protřídit. Školní knihovna potřebovala totéž. Celou
jsme ji zmodernizovali a zastaralé tituly vyřadili. Pedagogové nejenže pomáhali při úklidových pracích, ale také se museli věnovat pedagogické dokumentaci a plánování vzdělávacích
činností.
Učitelky ve speciálních třídách také pracovaly z domova – zpracovávaly pro poradenská zařízení „Vyhodnocení podpůrných
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opatření“, vyplňovaly „Školní dotazníky“ a „Zprávy mateřské
školy o dítěti“, dále pracovaly na evaluaci individuálních vzdělávacích plánů jednotlivých dětí. Na základě telefonické dohody
s rodiči dětí ze speciálních tříd plánujeme individuální schůzky
pro zadání úkolů z logopedie a ortoptiky. Bylo také nutné připravit veškeré podklady k zápisům dětí do mateřské školy a zápis
zorganizovat podle vydaného „Opatření k zápisům do mateřské
školy pro školní rok 2020–2021“ Ministerstva školství, který byl
naplánován na den 5. května bez dětí.
Učitelky vyrábějí pomůcky, připravují metodické listy k výuce
a kompletují portfolia jednotlivých dětí a všichni připravujeme
školku na znovuotevření. Už se na děti těšíme, bez nich není
školka školkou.
Až do data otevření jsme zákonným zástupcům dětí k dispozici. Potřebují-li vystavit různé žádosti, potvrzení a získat důležité
informace, týkající se přerušení provozu, mohou nás telefonicky
kontaktovat.
Vlaďka Šuláková, Věra Čačková

Spolek Šikovné ruce
Základní organizace Českého svazu žen Krhová, spolek Šikovné ruce
ROUŠKY
Není to tak dávno, kdy nám toto slovo a význam tohoto slova
nic neříkali. Ale časy se změnily a roušky se staly našim každodenním společníkem.
Na začátku všeho byla nutnost je co nejrychleji sehnat, vyrobit nebo koupit. A protože to poslední bylo pro většinu obyvatel
těžce realizovatelné, všechny „šikovné ruce“ se nejen v Krhové
pustily do jejich výroby.
Velké poděkování patří starostce obce Krhová paní Kateřině
Halaštové, která se s elánem sobě vlastním vrhla do shánění materiálu a lidí, kteří by tolik potřebné roušky ušily.
Další velké poděkování za hodiny strávené u šicích strojů při
výrobě roušek patří nejen členkám spolku Šikovné ruce v Krhové, ale všem, které se do šití zapojili.
Roušky byly šity nejen pro obyvatele obce Krhová, ale také rozdávány všude tam, kde chyběly. Na fotkách jsou roušky, které
byly darovány jak obci, tak valašskomeziříčské nemocnici a vyfoceny v místě své působnosti – přímo na operačním sále.
Doufejme, že tento čas brzy pomine, my ze spolku se budeme
moci vrátit ke své činnosti a všichni ostatní odloží roušky do
šuplíku, kde zůstanou snad již navždy „pohřbeny“.
Iveta Holzerová
spolek Šikovné ruce
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ČČK Krhová

Aktivity Místní skupiny Českého červeného kříže Krhová
Na jednání naší Valné hromady konané dne 13. 2. 2020 jsme si
dali do programu na nejbližší období zájezd na divadelní představení do Kulturního domu Zašová souboru Schod z Valašské
Bystřice. Výlet bude odměnou pro nejaktivnější členky a členy.
Kromě dalších plánů a aktivit měla také v období únor až červen
probíhat výuka zdravovědy pro posluchače autoškoly v Rožnově
pod Radhoštěm.
Bohužel vzniklá situace kolem koronaviru překazila i nám
všechny plány.
Zareagovaly jsme na aktuální stav, vyzvaly jsme šikovné členky
na pomoc, a tak vznikla myšlenka na šití roušek pro potřebné.
Pro některé z nás to byla velká výzva jak urychleně přispět a pomoci. Ale jak dostat při dodržení všech opatření a omezení ušité
roušky tam, kam bylo potřeba?
Jako reakce na tuto otázku přišel na svět nápad s „rouškovníkem“.
Vybralo se místo, které je velmi frekventované a přitom pro

většinu přístupné. Dveře do kapličky. Od prvního dne, kdy začal „rouškovník“ fungovat, až do dnešních dnů jsou roušky
pravidelně doplňovány. Někdy nové mizí opravdu do hodiny. Vystřídalo se několik tvarů a barev, samotné roušky jsou doplňovány v samostatné zavařené folii spolu s návodem na používání a
ošetření.
V přiložených fotografiích je možno vidět, jak jsme postupovali.
Chci upřímně poděkovat všem, co se podíleli na myšlence
pomoci potřebným. Děkuji všem, kteří se pustili do realizace
vlastního „rouškovníku“. Velké poděkování patří těm, kteří svou
šikovností, přístupem a ochotou zapojili své srdce a um při šití
roušek.
za Místní skupinu Českého červeného kříže Krhová
Jarmila Kotasová,
předsedkyně

Aktuality a informace ČČK Krhová najdete na našich FB stránkách:
https://www.facebook.com/CCKkrhova/
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Pravidelné cvičení
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 „mi-

nimasážičkou“ hlavy. Jogíni už to znají.
A jen malá připomínka – neslibuji vám, že já jsem ta, 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.
A následovat bude lekce jógy od 18:00 do 19:15
Těším se na společné chvíle s vámi,
Irma (tel. 603 845 791)

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.
Těším se na společné chvíle s Vámi
Irma
(tel.: 603 845 791)
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ZO ČZS Krhová
Činnost Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Krhová

Aktuální situace ohledně
zahrádkářského zákona

Stejně jako mnoha podnikům, institucím, zařízením či jednotlivcům, i nám zastavil plánované aktivity v předjarním a jarním
období Covid-19. Bohužel se vše děje právě v období, na které
po zimě čekají všichni zahrádkáři, pěstitelé a milovníci přírody.
Naše organizace ani nestihla výroční členskou schůzi. Pracovní setkání na úrovni okresů, regionů či republiky byly také
odloženy. Spousta úsilí, obětavosti a příprav zajistila různé semináře, výstavy a prezentace. Členové zahrádkářského svazu jsou
většinou občané pokročilého věku, tak bylo potřeba dát přednost
ochraně zdraví před různými aktivitami.
Nemůžeme proto informovat čtenáře o naší činnosti. Víme
však, že dobrých rad není nikdy dost. Proto jsme připravili
několik informací o tom, jak si zajistit radost a úrodu na našich
zahrádkách. Některé poznatky jsou obecně známé, přesto je neškodí připomenout. V následujících větách připomínáme ty nejdůležitější pro následující období.
Přeji vám všem hodně zdraví, klidu, pohody a radosti.
Ať je vám rozkvetlá a úrodná zahrada odměnou za vaše úsilí,
trpělivost a pracovitost.
Za Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Krhová
Ing. Vítězslav Kotas, předseda

Zahrádkářský zákon prošel prvním čtením.
Za posledních deset let bylo v rámci ČR zrušeno na 2000 zahrádkářských kolonií. Zastavit tento trend, posílit jejich ochranu
a zajistit, aby nadále plnily smysluplně svou funkci, se snaží Český zahrádkářský svaz (dále ČSZ).
Předseda ČZS, Stanislav Kozlík, aktivně pracuje na úpravě postavení a veřejné prospěšnosti zahrádkářského hnutí v českém
právním řádu již několik let. Aktuální, již čtvrtý pokus uchopit
zahrádkářskou činnost legislativně, je prozatím, jak okolnosti
nasvědčují, na nejlepší cestě k úspěšnému dovršení celého procesu. Intenzivním vyjednáváním se podařilo zajistit podporu
sedmi parlamentních stran, které návrh zákona, dne 31. 1. 2020,
posunuly do druhého čtení.
Nyní bude následovat posouzení, vypořádání připomínek a
pozměňovacích návrhů Zemědělským výborem a Výborem pro
veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny.
Tím ale naše snahy nekončí, právě naopak, jsme stále na začátku
a čeká nás ještě dlouhý boj za uznání zahrádkářské činnosti jako
veřejně prospěšné. Na podporu zdárného pokračování legislativního procesu byl dne 4. 2. 2020 uspořádán předkladatelem
zákona, Adamem Kalousem, seminář v prostorách Poslanecké
sněmovny. Úvodního slova, ve kterých přítomné seznámil se
stanovisky ČZS k jednotlivým ustanovením návrhu zákona a
odůvodněním snahy o jeho přijetí, se ujal Stanislav Kozlík, předseda ČZS.

Je sucho
Bojujme proti němu i při sečení trávníku.
Krátce sečený trávník je pro někoho symbolem bezpečí a čistoty. Nicméně častá seč trávníky poškozuje a tím napomáhá vysychání půdy, které je v posledních letech kritické. Pokud chceme
vodu v půdě uchovat, je vyšší vegetace na travnatých plochách
nezbytná. Český svaz ochránců přírody proto doporučuje omezit
počet sečí trávníků.
Českou republiku již několik let sužuje nebývalé sucho. Objevují se různé návrhy řešení, například stavby nových vodních
nádrží nebo zákazy zalévání zahrad během letních měsíců či napouštění bazénů. Jednoduchým a levným zásahem podporujícím
udržení vody v půdě je omezení sečení trávy na zahradách a veřejných plochách.
Český svaz ochránců přírody se dlouhodobě snaží vést majitele
zahrad k péči o své pozemky. Tam, kde je sekání nezbytné, činit v rozumných intervalech, tam, kde nezbytné není, ponechat
alespoň malé kousky zahrady přírodě. Ideálně na těchto místech
sekat dvakrát ročně. Čím víc takových ploch na zahradě bude,
tím bude živější a lépe odolá suchu.
zdroj: https://ekolist.cz/
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ZO ČZS Krhová

„HEZKÁ ZAHRÁDKA V KRHOVÉ 2020“
Vážení spoluobčané,
v poslední době si všímáme zvýšeného zájmu o vylepšení okolí
vašeho bydliště. Rozkvétají předzahrádky, balkony se mění na
krásnější a okolí domů ukazuje zájem a pečlivost majitelů. Tím
se samozřejmě stává naše obec hezčí a pěknější.
Tuto snahu velice kladně hodnotíme a také bychom rádi podpořili vaši pracovitost. Můžeme se vrátit k vyhodnocení podle
pravidel soutěže „Hezká zahrádka v Krhové“.
Vyzýváme Vás - fotografujte zahrádky, balkony a posílejte formou e-mailu na obec. Pokud bude dostatečné množství přihlá-

šených, vyhodnotíme jednotlivé kategorie a nejlepší fotografie a
majitele odměníme.
Do termínu přihlášek t.j. 30. 9. 2020 bude určitě dostatek příležitostí a krásných momentů.
Přejeme hodně radosti při zvelebování Vašeho domu a naší
obce. Za ZO ČZS Krhová: Ing. Vítězslav Kotas - předseda
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Krhová a Obec Krhová pod záštitou starostky Ing. Kateřiny
Halaštové.

vyhlašují soutěž

„HEZKÁ ZAHRÁDKA V KRHOVÉ 2020“

Do soutěže se může přihlásit každý občan, který má objekt předmětu soutěže v katastru obce Krhová.
Soutěžní kategorie:
Kategorie A:
předzahrádky rodinných a bytových domů
Kategorie B:
ovocné zahrady a skalky u rodinných a bytových domů
Kategorie C:
květinová výzdoba oken a balkónů rodinných a bytových domů
Kritéria hodnocení:
Celkový vzhled a sladění předzahrádek, ovocných zahrad, skalek a květinové výzdoby oken a balkónů.
Fotografie můžete pořizovat od počátku vegetačního období, zasílejte je spolu s přihláškou do soutěže nejpozději do 30. září
2020 na Obecní úřad Krhová, Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová nebo na emailem obec@krhova.cz.
Hodnotící komise: Jedná se o zástupce výše uvedených organizací.
Odměny pro vítěze: Vítěze vybere hodnotící komise, odměny věnuje Obec Krhová a předání provede starostka obce.
Vyhlášení vítězů a předání cen bude oficiálně provedeno v termínu, který bude včas upřesněn a zveřejněn.



Přihláška do soutěže „HEZKÁ ZAHRÁDKA V KRHOVÉ 2020“
Jméno a příjmení:
Telefonní číslo:
Poštovní adresa:
E-mail:
Označte kroužkem kategorii:
Kategorie A: předzahrádky

A

Kategorie B: ovocné
zahrady a skalky

B

Kategorie C: květinová
výzdoba oken a balkónů

C

15

SDH Krhová

Krhovští hasiči mají nový dopravní automobil
Mercedes–Benz Sprinter 4x4, dodala jej firma Moto-Truck
Hasiči z Krhové mají velký důvod k radosti. Poprvé v historii se
podařilo místní jednotce získat nový dopravní automobil, hasičům ho dodala firma Moto-Truck.
Motor OM 642 dosahuje výkonu 140 kW, převodovka je
šestistupňová, manuální. Na zadní nápravě je dvojmontáž, maximální nosnost je pět tun. Na levém boku vozu je zásuvka pro
dobíjení a konzervaci akumulátorů.
V prostoru pro řidiče je uložena analogová vozidlová radiostanice Motorola DM 1600, ovládání na světelné a zvukové zařízení, zásuvka na 12V a USB nabíječka.
Vůz je vybaven dvěma pracovními světlomety s magnetickým
uchycením, světelný tok každého z nich je 1 200 lumenů a dvěma LED světly, vše lze dobíjet zásuvkou na 12V. Osvětlení okolí
Mercedesu je zajištěno světly na bocích a zadní části.
V dobíjecích úchytech jsou uloženy tři ruční radiostanice Motorola a čtyři ruční LED svítilny Survivor, součástí jsou USB nabíječky a zásuvky na 12V.
Jedná se o devítimístný dopravní automobil, přičemž druhá
řada sedadel je umístěna proti směru jízdy. V prostoru pro posádku tak vznikl komfortní prostor pro dostrojování během jízdy
k zásahu. Pod sedadly jsou úložné boxy. Nastupuje se posuvnými
dveřmi na pravé straně.
Nákladový prostor je vybaven dvěma výsuvnými platy o
nosnosti 250 kg a variabilními policemi pro umístění technického vybavení pro zásah. Celý prostor je osvětlený. Na střeše vozu

je umístěn střešní nosič s úchyty. Vstup na střechu je zajištěn
žebříkem s neklouzavou úpravou umístěným na zadních dveřích.
Zvláštní výstražné zařízení, tzv. rampa, na střeše vozidla je v
modrém provedení. V rozích zadní části vozidla jsou umístěny
modrá LED světla. Na zadní části je oranžová svítící rampa.
Osvětlení okolí vozu i vnitřního prostoru zajišťují zabudovaná
LED svítidla. Samozřejmostí je klimatizace a nezávislé topení. V
přední i zadní části jsou parkovací senzory.
Automobil je vybavený tažným zařízením pro připojení
požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně
2000 kg.
Mercedes je dlouhý 6 062 mm a vysoký 2 746 mm. Šířka vozu
je 2 345 mm.
Impulsem k zakoupení nového vozu bylo vyhlášení dotací od
Ministerstva vnitra - generální ředitelství HZS České republiky
pro jednotky se zařazením do JPO V na dopravní automobily. Na
současném prvozásahovém vozidle AVIA (rok výroby 1978) se
začalo podepisovat stáří a přestávalo být provozuschopné
Na pořízení Mercedesu za 2 280 850 korun včetně DPH se dotací ve výši 450 000 korun podílelo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 300 000 Kč přispěl
Zlínsky kraj. Zbytek doplatila obec z vlastních zdrojů.
Za to jsme vděční paní starostce a zastupitelstvu obce.
Dalibor Sekyra
Velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Krhová
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