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Úvod starostky
Milí Krhovjané,
datuje se již únor, přesto mi dovolte se vrátit k novoročnímu
setkání na fotbalovém hřišti. První společná akce po měsících
absence měla u vás úspěch a setkalo se nás tam odhadem několik
stovek. Přeji vám spokojenost a porozumění, štěstí a lásku, pevné zdraví a hodně osobních a pracovních úspěchů.
V obci Krhová jsme před čtyřmi roky zavedli Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství zvaný jako MESOH.
Připravujeme pro všechny informativní dopis, který naleznete ve
svých schránkách. Vyčkejte s úhradou poplatku až po obdržení
dopisu. Každý poplatník má svůj variabilní symbol a částku, ve
které bude zohledněna úleva při zapojení do systému MESOH.
V letošním roce uplatníme poplatníkům slevy na poplatku
v celkové výši až 217 473 Kč. Nejlepší z Vás dosáhli na slevu
až ve výši 413 Kč ze stanoveného poplatku 590 Kč.
Investiční záměry obce pro rok 2022
Začátek roku nám začal úspěšně, jelikož jsme získali dotaci od
Agentury sportu na multifunkční objekt na fotbalovém hřišti,
a to ve výši 5,7 mil. Kč. O to víc mě těší, že termín podání byl
šibeniční a žádost o dotaci jsme podali 23. prosince 2021. Zároveň již víme, že byly podpořeny naše další projekty a máme na
ně dotace. První podpořený záměr je přestavba márnice na hřbitově s názvem projektu „Rekonstrukce veřejného prostranství
vč. přestavby stávajícího objektu na veřejné toalety“. Dalšími

projekty jsou cyklostezka, která bude propojovat podél potoku
ulici Luční s ulicí Beskydská, a komplexní rekonstrukce rozhlasu v Krhové.
Administračně zvládnout tyto projekty bude náročné, ale my
jsme neotáleli a máme připraveny na tento rok ještě další projekty. Podali jsme dalších pět žádostí o dotace na naše investiční
záměry. V letošním roce budeme realizovat rekonstrukci mostu
u kapličky, výstavbu bezbariérového chodníku od autobusové
zastávky U Hřiště až po přechod pro chodce k Restauraci U Bundárů a opravovat odvětrání v kuchyni školky.
Připravujeme pro tento rok velký projekt na výstavbu chodníku
do obce, který začíná na přechodu pro chodce na ulici Rožnovská
u firmy Schott, dále přes železniční přejezd, a následně místem
pro přecházení na stávající chodník ulice Hlavní. Ke konci ledna
jsme podali žádost o dotaci na bezpečnost, ale v současné době
čekáme na jednání se Správou železnic, která by měla kompletně
rekonstruovat železniční přejezd.
Všechny zmíněné projekty jsem pro vás zpracovala v obrázkové podobě na dalších stránkách tohoto čísla a zároveň představuji
další finanční plány obce Krhová na rok 2022.
Těším se na tento rok, a především na to, že se s vámi setkám na
společenských a kulturních akcích. Zahájili jsme přípravy na Obecní veselici, která by měla proběhnout druhou sobotu v květnu.
S vřelým pozdravem vaše starostka
Ing. Kateřina Halaštová

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

Informace z Obecního úřadu Krhová
Rozpočet pro rok 2022 – přehled plánovaných výdajů
Návrh rozpočtu obce sestavuje starostka obce Krhová, která se
před sestavením návrhu rozpočtu pokaždé obrací na zastupitele
obce, aby přednesli svůj návrh pro sestavovaný rozpočet.
Ve schváleném rozpočtu jsou výdaje na provoz obce, 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 nemohly být promítnuty žádosti o dotace.
Případné dotace budou do rozpočtu zahrnuty až po jejich přiznání. Plánujeme využít dotace na výstavbu multifunkčního
objektu na fotbalovém hřišti, cyklostezky, rekonstrukce mostu

u kapličky, lesní stezky, nového rozhlasu, rekonstrukce márnice
na hřbitově, chodníku ve středu obce u památníku Tomáše G.
Masaryka, rekonstrukce odvětrávání v kuchyni školky a vybudování nového chodníku do obce Krhová.
V rámci financování se snažíme být k občanům otevření a transparentní. Z tohoto důvodu máme na stránkách obce již pátým
rokem aplikaci „Rozklikávací rozpočet“. Přehledně a okamžitě
zjistíte financování obce a její příjmovou a výdajovou stránku.
Uvedenou tabulku s přehledem plánovaných výdajů je zpracovaný materiál, který obdrželi zastupitelé na zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet jako schodkový, celkové příjmy na rok 2022 ve výši 28 266 794,- Kč a celkové výdaje
na rok 2022 ve výši 35 668 849,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji
je kryt zůstatkem bankovního účtu roku 2021.
Ing. Kateřina Halaštová, starostka

Žádosti o dotace – Rozhodnutí o poskytnutí dotace v 2022
Protipovodňový varovný a informační systém obce Krhová
Rekonstrukce veřejného prostranství vč. přestavby stávajícího objektu na veřejné toalety
Multifunkční objekt u fotbalového hřiště
Cyklostezka Krhová

Další podané žádosti o dotace v roce 2022  
Rekonstrukce mostu ev. č. M 02 přes Srní potok (U Kapličky)
Sil. I/35 - SO 151 Chodník
Bezbariérové chodníky v obci Krhová – úsek č.5
MŠ Krhová – Rekuperace větrání kuchyně
CELKEM

Opravy / majetek / služby / dary / podpora
Místní komunikace – pro rekonstrukce a výstavbu komunikací (komunikace Lužník a Polní)
Místní komunikace – opravy a udržování (ulice dle priorit oprav)
Dopravní značení
Odpadové hospodářství – komunální odpad a sběrný dvůr
Odpadové hospodářství – separovaný odpad
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
Využití volného času dětí a mládeže – příměstský tábor
Veřejná finanční podpora TJ Jiskra Krhová
Veřejná finanční podpora zájmových sdružení
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Kofinancování sociálních služeb
CELKEM
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Definováno v rozpočtu
obce pro rok 2022
950 000 Kč
1 350 000 Kč
2 000 000 Kč
900 000 Kč

Definováno v rozpočtu
obce pro rok 2022
2 430 000 Kč
1 000 000 Kč
500 000 Kč
1 500 000 Kč
10 630 000 Kč

Definováno v rozpočtu obce pro 2022
780 800,00 Kč
500 000,00 Kč
100 000,00 Kč
1 530 000,00 Kč
531 210,00 Kč
3 100 000,00 Kč
1 556 000,00 Kč
1 090 000,00 Kč
350 000,00 Kč
70 000,00 Kč
235 000,00 Kč
120 000,00 Kč
275 000,00 Kč
203 700,00 Kč
10 441 710,00 Kč

Informace z Obecního úřadu Krhová
Investiční záměry pro rok 2022
V letošním roce máme v plánu investovat bezmála 30 milionů korun do projektů, které vám následně představíme.
Zároveň jsme podali žádosti o dotace na téměř 20 milionů
korun. V současné době již víme, že se nám z toho podařilo
získat dotace na naše projekty ve výši 11,7 milionu korun.
Představujeme vám osm projektů, které jsou připraveny

k realizaci. Čeká nás hodně práce a bude to opravdu náročný rok. Jsou ještě další dva projekty, na které jsme podávali
žádosti o dotaci, a to „Lesní stezka“ a „Obnova komunikace
Pod Horami“. Tyto projekty vám představíme v případě získání dotace.
Ing. Kateřina Halaštová, starostka

Rekonstrukce veřejného prostranství vč. přestavby stávajícího objektu
na veřejné toalety
Revitalizace hřbitova bude v tomto roce pokračovat. V návaznosti na revitalizaci zeleně hřbitova a jeho okolí, o kterém jsme
vás informovali v Krhovském zpravodaji č. 2/2020, jsme zpracovali projekt na revitalizaci stávající márnice, která je v havarijním stavu. Revitalizace by měla transformovat současné prostředí
a samotnou márnici na stavbu, která bude plnit funkci pietního
místa. Vhodnými stavebními úpravami bychom rádi vytvořili občanům obce důstojné podmínky pro chvíle vzpomínek na zesnulé

na místě jejich posledního odpočinku. Součástí nové stavby budou také zbudovány nové veřejné toalety. V současné době jsme
získali dotaci ve výši 700 000 Kč na výstavbu.
Žádáme občany o trpělivost a zvýšenou opatrnost při pohybu
stavbou. Při demolici márnice bude na hřbitově zvýšený provoz
stavební techniky. Parkoviště bude po dobu výstavby zabráno
jako staveniště.

Současný stav - jižní pohled

Současný stav - západní pohled

Budoucí stav - jižní pohled

Cyklostezka Krhová
Tento projekt je výsledkem kompromisního řešení pro zpřístupnění ulic Beskydská a K Obrázku. V minulosti jsme se snažili
pracovat na chodníku podél komunikace Hlavní v návaznosti
na silnici směr Nový Jičín a autobusovou zastávku Krhová, točna. V průběhu řešení se vyskytla příležitost propojit ulici Luční
s Beskydskou podél potoku, jelikož obec získala pozemky pro
Mapová
příloha
– návaznost
umístění
stavby.
Nepodařilo se nám domluvit se všemi vlastníky,
aby trasa vedla po celou dobu podél potoku. Proto je propojení
vedeno s menším výškovým převýšením.

Základním prvkem projektu „Cyklostezka Krhová“ je zajištění
bezpečnosti cykloturistiky v obci Krhová. Výstavba plánované
cyklostezky je součástí Koncepce rozvoje cyklistiky na území
Zlínského kraje. Projekt řeší stavbu cyklostezky v obci Krhová
propojující ulice Beskydské a Luční v délce cca 440 m.
Na vybudování cyklostezky jsme získali ze Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci ve výši 2,6 mil. Kč a v současné době
připravujeme žádost o dotaci na Zlínský kraj, který může přispět
až 300 tis. Kč na naši spoluúčast.
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Informace z Obecního úřadu Krhová
Protipovodňový varovný a monitorovací systém obce
Tento projekt řeší zpracování nového digitálního povodňového
plánu obce Krhová a vybudování varovného a výstražného systému
obce Krhová. Zpracováním digitálního povodňového plánu bude
splněn předpoklad přípravných opatření před povodněmi. Povodňový plán je jeden ze souborů činností vedoucích k možnému snížení hrozivých následků při povodních. Vybudováním varovného
a výstražného systému bude zajištěno včasné varování obyvatelstva.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Celkové způsobilé výdaje projektu: 3 696 225 Kč
Dotace Evropské unie: 2 587 357,50 Kč (70%)
Příspěvek obce: 1 108 867,50 (30%)

Bezbariérový chodník v obce Krhová
– úsek č. 5
Pokračujeme dále ke zvýšení bezpečnosti na komunikaci Hlavní.
Během minulých let jsme zbudovali chodník, přechod pro chodce
a opěrnou zeď nad autobusovou zastávkou Lipta. Zbudovali jsme
místa pro přecházení a chodníky u obchodu Hruška a nad autobusovou zastávkou Jednota. Opravujeme stávající asfaltový chodník,
i když jsme si vědomi, že stále není v dobrém technickém stavu. Několik let jsme řešili vlastnické vztahy k pozemkům, které skončily
na neochotě vlastníků věc s obcí řešit. Přesto pracujeme na projektové dokumentaci pro kompletní rekonstrukci asfaltového chodníku
a hledáme další řešení.
Zpracovali jsme projektovou dokumentaci a podali žádost o dotaci na chodník u autobusové zastávky „Krhová, restaurace“.
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.

Sil. I/35 – SO 151 Chodník – pracovní název bezpečně do Krhové
Byli jsme součástí velkých jednání k řešení situace výjezdu z obce
směr Rožnov a Valašské Meziříčí. S důležitými institucemi máme
společnou dohodu, kde jsme se zavázali zbudovat chodník vedoucí
z obce na přechod pro chodce u Benziny. Ředitelství silnic a dálnic
ČR opravilo komunikaci Rožnovská. Ředitelství silnic Zlínského
kraje vybudovalo připojovací pruh z Krhové. Správa železnic zpracovala projektovou dokumentaci na rekonstrukci železničního přejezdu.
My jsme udělali další krok a v lednu jsme pracovali na podání žádosti o dotaci projektu „Sil. I/35 – SO 151 Chodník“, jehož cílem je
zvýšení bezpečnosti. Jedná se o vybudování nového chodníku, který začíná na přechodu pro chodce na ulici Rožnovská (u Benziny),
následně vede přes železniční přejezd do Krhové a končí místem pro
přecházení na stávající chodník přes hlavní cestu v Krhové.
Podívejte se na náš kanál na Youtube (Obec Krhová), kde jsme
uveřejnili video, které ukazuje trasu chodníku.
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Informace z Obecního úřadu Krhová
Rekonstrukce mostu ev. č. M 02 přes Srní potok (U Kapličky)
Most byl postupem času průtokem vody poškozen natolik, že jej
není možné nadále bezpečně využívat. Stav mostu vyžaduje jeho
kompletní nahrazení mostem novým. Vedení obce osadilo na základě mostní prohlídky omezení zatížitelnosti, a to 8 tun. Zároveň
jsme osadili provizorní přemostění. 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.

MŠ Krhová – Rekuperace větrání Krhová
Budova školky v průběhu vzniku obce prošla různými rekonstrukcemi. Na začátku se zbudovala nová třída v kontejnerové přístavbě.
Provedli jsme zateplení hlavní budovy školky, a přitom jsme rozšířili třídu. Zrekonstruovali jsme zahradu a doplnili nové herní prvky.
Školní kuchyně však nebyla součástí předchozích akcí a stávající
vzduchotechnické zařízení je již nefunkční. Předmětem projektu, na
který jsme také podali žádost o dotaci, je rekuperace školní kuchyně. V rámci rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně školní budovy
mateřské školky bude provedena rekonstrukce nefunkčního stávajícího vzduchotechnického zařízení, potrubí a distribuční elementy
včetně skladů potravin a úklidové komory pro kuchyni.

Multifunkční objekt na fotbalovém hřišti v obci Krhová
Cílem projektu je vybudování místa aktivního odpočinku v obci
Krhová, navýšení sportovní infrastruktury a další zlepšování kvality života obyvatel v atraktivním obecním prostoru.
Stávající objekt na fotbalovém hřišti byl za hranicí životnosti.
I přes údržbu a svépomocné práce na budově byl stav zázemí v nezpůsobilém až havarijním stavu. Vnitřní prostory byly dispozičně
a hygienicky nevyhovující. Stávající kabiny byly obcí ve spolupráci
s fotbalisty, hasiči a dalšími občany odstraněny.
Veřejně přístupný multifunkční objekt je navržen ze dvou budov.
Budova umístěna ve spodní části je navržena jako zázemí pro sportoviště s bufetem, venkovní terasou a sociálním zařízením. V horní
části jsou vyprojektovány prostory pro zázemí fotbalového oddílu
včetně sociálního zařízení. Vedle budovy je umístěno nové venkovního workoutové hřiště.

Na projekt jsme získali dotaci ve výši 5,7 milionů korun. Dotace je poskytována Národní sportovní agenturou.
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INFORMACE O PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Poplatek za nakládání s komunálním odpadem
Dle Obecně závazné vyhlášky Obce Krhová č. 1/2021 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 Krhová.
Sazba poplatku

Splatnost poplatku
Hotovostní platba:
Bezhotovostní platba:

590 Kč / ročně
Vyčkejte s úhradou než obdržíte dopis s variabilním symbolem a částkou, ve které bude zohledně
na úleva při zapojení do systému MESOH. Prosíme o úhradu každé platby samostatně
(tzn. 1 poplatník = 1 variabilní symbol).
jednorázová nejpozději do 30. 6. 2022
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. 1/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Poplatek za psy
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 Krhová.
Částka úhrady za psy není uvedená v dopise, který vám bude zaslán pro platbu poplatků za komunální odpad. I nadále je bez variabilního symbolu. Je nutno ji však uhradit jako samostatnou platbu.
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

Splatnost poplatku:
Hotovostní platba: 	

jednorázová nejpozději do 30. 6. 2021
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 doposud někteří občané nevyzvedli známky pro své psy. Známky jsou k dispozici na Obecním úřadě Krhová. 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),
tak jako v přecházejícím roce.
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INFORMACE O PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
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PAPÍR
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
PLAST

Žádáme občany,aby pytle VŽDY označili čárovým kódem ke svému odpadovému účtu ‼!! Pro lepší načtení žádáme občany,aby čárový kód přelepili izolepou. Čárový kód nesmí být zvlhlý ani pokrčený.
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. 775 448 709 nebo obec@krhova.cz, p. Grygaříková tel. 730 517 146.
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MŠ Krhová - v naší mateřské škole se pořád něco děje…
Hop a skok, je tu další rok
Než jsme se nadáli, překulil se tento školní rok do své druhé
poloviny. Ta první nebyla snadná pro děti, rodiče, ani pro nás
pedagogy. Třídy byly na přeskáčku v karanténě, omezil se společný život i akce. Přesto jsme se v naší mateřské nenudili. V prosinci nás navštívil Mikuláš se svými pomocníky a v každé třídě
jsme měli krásný vánoční stromeček se štědrou nadílkou nových

hraček a her. V lednu nechybělo koledování Tří králů s přáním
štěstí a zdraví. V únoru proběhly ve všech třídách karnevaly, ve
třídě Papoušků i netradiční „Dědolez párty“. Doufáme, že nás
v druhém pololetí nebude brzdit žádné omezení a že se potkáme
i s rodiči na tradičních akcích naší školky.
Ivana Gefingová
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MŠ Krhová - v naší mateřské škole se pořád něco děje…

KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ?

Správné vidění zdravých očí

Špatné vidění při dioptrické vadě

Moderní a účinnou
Vyšetření zvládnou rodiče s dětmi již od jednoho roku

11. dubna 2022 od 8.00 hod.
Účelem tohoto vyšetření je včasné odhalení případné zrakové vady u dětí a umožňuje co nejrychlejší
zahájení léčby. Pokud refrakční vada není očním specialistou včas korigována, nedojde ke vzniku souhry
špatně vidoucího oka a mozkového zrakového centra a hrozí vznik tupozrakosti, tj. zhoršení zrakové
ostrosti. Je-li tato oční vada diagnostikována včas – ideálně do 5 let věku dítěte, lze ji úspěšně léčit nebo
alespoň výrazně zlepšit její stav. Na řadu zrakových vad se přijde, když dítě nastoupí na základní školní
docházku, kdy již může být pozdě a dítě si nese následky celý život. Vzhledem k vývoji a růstu dítěte a
možným organickým a funkčním změnám zrakových struktur je vhodné screeningové vyšetření opakovat
každý rok do 7 let věku dítěte.

Rodiče dětí, které nedocházejí do školky, mohou k objednání do
časového harmonogramu volat na číslo 702 015 920.
Pomáháme chránit zrak dětí
Více informací o vyšetření Vám sdělí pracovníci mateřské školy.

www.primavizus.cz
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… na zraku dětí
nám záleží…

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

Naši mateřskou školu si můžou rodiče s dětmi prohlédnout
v úterý 19. dubna 2022 v době od 8.00 do 11.00 hodin

Veškeré informace a dokumenty k zápisu budou uveřejněny do
15. dubna 2022 na webových
stránkách mateřské školy.

dne 4.–5. května 2022
od 8.00 do 11.00 hodin
od 13.00 do 15.00 hodin

ZŠ Krhová
Mladí novináři uspěli v literární soutěži O poklad strýca Juráša!
V úterý 25. ledna byly v knihovně ve Val. Meziříčí vyhlášeny
výsledky městského kola literární soutěže O poklad strýca Juráša s podtitulem „Aby ze světa nevymizela radost“.
Do této soutěže se zapojilo i sedm mladých novinářů z naší ZŠ,
kteří napsali krásné básničky na výše uvedené téma. Konkurence byla veliká – soutěžilo celkem 82 žáků z 10 škol!
Přesto porotu zaujaly práce krhovských žáků natolik, že ocenila čtyři naše vítěze, kteří dále postupují do okresního kola.

KATEGORIE 1.–3. TŘÍDA, POEZIE:
1. místo – Gabriela Skýpalová
KATEGORIE 4.–5. TŘÍDA, POEZIE:
1. místo – Samuel Žitník
3. místo – Alžběta Žitníková a Jakub Štursa
Vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole
ve Valašském Meziříčí!
Za ZŠ Krhová Mgr. Ivana Randýsková

DÁREČEK
Alžběta Žitníková, 9 let
ZŠ Krhová,
Zítra mám svůj velký den
a mám jeden krásný sen.
Co to bude?
Co to je?
Tajemství …
To to je.
Chcete ho pošeptat?
Nebo jen naznačit?
Dobrá!

Dá se s tím otočit.
Má dvě kola,
růžovou barvičku,
nepotřebuje žádnou krabičku.
Už to víte?
Ještě ne?
Počkáme tedy,
jak to dopadne.
Už je tady,
ten můj den.
Splní se mi

ten můj sen.
Vidím ruličku,
asi proliju slzičku.
V ruličce obrázek růžové barvičky,
rychle zamáčknu všechny slzičky.
Je to můj splněný sen,
děkuji za něj všem!
Je to mé vysněné růžové kolo
a už na něm frčím ven!
Pokračování na str. 12
11

ZŠ Krhová
Dokončení ze str. 11

PŘÍBĚH O JEDNÉ ŠŤASTNÉ PLANETĚ
Samuel Žitník, 11 let
5. ročník, ZŠ Krhová

jsou ve stavu beztíže,
nemají žádné potíže.

Tam někde v dáli,
za Mléčnou dráhou,
objevila se planeta,
kde přistála raketa.

Na povrchu planety,
našli vzácné špagety,
a duhové bagety,
z toho byly náměty,
do veselé kuchařky,
kosmonauta Markéty.

Marťani se radovali,
že kosmonauti hodovali,
skafandry jim praskají,
zjistí, že vzduch dýchají.
Zůstanou žít na planetě,
podzim, zima taky v létě,
zvou vás všechny, taky tebe,
pečení holubi tam padají z nebe.
Téma: Velké překvapení

Jakub Štursa, 11let
5. ročník, ZŠ Krhová

Motýlci, ti se mají,
nektar z květů vysávají.

všude čisto, klid,
i já bych tam chtěl žít!

Tam daleko ve vesmíru,
minulo to černou díru,
za velikou zatáčkou ....
Nachází se planeta,
kde přistává raketa.

Vítr se prohání v korunách stromů.
a ptáčci zpívají písničku k tomu.
Z oblohy sledují tu pozemskou krásu,
kterou najdete i v stébélku klasu.

Pánové a paničky na tváři úsměv mají,
jejich děti kolem nich tancují,
až dech se tají.
Úcta, radost, láska, pochopení
ruku v ruce spolu jdou,
smutek a slzy tady lidé nenajdou.

Kosmonauti vylezou,
údivem se nadnesou,

ŠŤASTNÁ PLANETA

Zvířátka v lese se o mláďátka starají,
potravu na paloučku společně hledají.
Všude lesy, hory, krásné pláně,
zvířátka se těší na ně.
V potoku jsou ryby, raci,

Turisti jsou v úžasu,
obdivují tu převelikou krásu.
Rostou taky kytičky,
kvetou stromy a létají včeličky.

Vidět tu nádheru na vlastní oči,
již teď víme,
že s radostí se tam vrátíme!

O JEDNÉ ŠŤASTNÉ PLANETĚ
Gabriela Skýpalová, 8 let
3. ročník, ZŠ Krhová
Chci letět na šťastnou planetu
a navštívit tam pratetu.
Chci vidět, jak tam žije,
čím se živí a co pije.

Co tam dělá za práci
a z koho si dělá legraci.
Je to pro mě záhada,
celá její zahrada.
Kytky se tam smějí
od rána si pějí,

veselou písničku
pro moji tetičku.
Radují se všichni spolu,
papá teti…,
letím domů.

Specialista na výrobu a renovaci pomníků

www.kamenictviburda.cz

774 889 261

• VýrobaVám
a montáž
hrobů na zakázku
Nabízíme
profesionální
služby za velmi příznivé ceny
•• Zakázková
Odborné
renovace
a opravy
stávajících
výroba
žulových pomníků
klasických
i originálníchpomníků
tvarů a barev
stávajících pomníků
•• Rekonstrukce
Strojní broušení
terasových pomníků bezprašnou tech.
• Broušení terasových pomníků bezprašnou technologií přímo na místě
přímo na místě
s aplikací impregnačních nátěrů
•• Sekání
Sekání
opravy
písma
(zlacení,
a opravyapísma
(zlacení,
stříbření,
stínování astříbření
barvení) a barvení)
doplňky:doplňky
lampy, vázy,všech
vitríny (nerezové,
žulové)
•• Pomníkové
Pomníkové
druhů bronzové,
(nerezové,
bronzové, žulové)
• Kopání a betonování základů, veškeré betonářské práce kolem pomníků
•• Likvidace
Zhotovení
nových
betonových
základů
a odvoz stávajících pomníků
• Likvidace a odvoz stávajících hrobů

Využijte
na rok
2021
Akce 20%
20% slevu
SLeVananasjednané
renovacezakázky
teracových
hrobů

(broušení, rovnání, impregnace a obnova písma)

Renovace starších terasových pomníků

Průběh sjednání zakázky
Přijďte za námi na
hřbitov
ZaVOLejte – Přijedeme – POradíme •– Zaměříme
– uvedený
naceníme
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(viz. zadní strana letáčku)
• Konzultace v místě realizace
ZDARMA
• Vytvoříme Vám cenovou kalkulaci
• Zapůjčení katalogu s širokým
výběrem pomníků
• Sepsání smlouvy na objednanou

Výherci literární soutěže

ZO ČZS Krhová
Krhovská Hromnice 5.ročník

Vážení čtenáři Krhovského zpravodaje,
stále ještě probíhá nepříjemné období pandemie. Covid-19 doplněný mutacemi jako omikron, alfa a další. Tyto stavy a nepředvídané situace, kdy se aktuální stav může měnit ze dne na den
samozřejmě nepříjemně ovlivňuje osobní život, profesní činnost
a samozřejmě svazové aktivity. Také aktivity naší základní organizace jsou hodně utlumeny, ale ne úplně zastaveny.

Zahrádkáři věnují svůj čas podle aktuální situace v době vegetačního klidu kromě školení a vzdělávání také poznávání krás
okolí naší obce Krhová. V sobotu 5. 2. 2022 se uskutečnil již 5.
ročník poznávací vycházky nazvaný Krhovská Hromnice. Počasí toho dne nebylo naprosto ideální pro příjemnou procházku.
Samozřejmě nikdo netušil, že bude netypické zimní počasí: blátivo, beze sněhu, polojasno a teplota kolem 0 stupňů. Samozřejmě jsme vůbec zvažovali realizaci akce.
Organizátoři vymysleli originální trasu. Start samozřejmě od
zahrádkářské moštárny. Tady se nás zahrádkářů a příznivců sešlo 18. Ostatní se přidávali cestou. Trasa vedla ulicí Pod Kameněm směrem k místní myslivecké chatě. Tu jsme minuli a vydali
se nejkratší a nejvíce náročnou stezkou na nejvyšší bod: na Budičku k trianglu. Tady jsme se spočítali, posilnili a samozřejmě
zapsali 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 kousek k pramenu Jarošovka. Následovalo další zasloužené posilnění, ochutnávka výborné vody a odpočinek. Konečným cílem naší vycházky byla Restaurace U Bundáru. Zhodnotili jsme výborný výlet a doplnili pitný režim dobrým pivem.
Celkem se vycházky zúčastnilo 22 turistů a dva pejsci. Důležité
bylo, že se nikdo neztratil, nezranil, nezabloudil a nebyl napaden
divou zvěří. Všichni byli spokojeni a už se těšíme na výšlap Krhovská Hromnice 2023.
Atmosféru vycházky můžete posoudit z fotografií.
Za ZO ČZS Krhová
Ing. Vítězslav Kotas – předseda
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SDH Krhová
ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH ZA ROK 2021
Chtěl bych vám popřát v novém roce hodně zdraví a pevné nervy v této nelehké době.
Začátek roku 2021 začal ve znamení zákazů a rušení akcí. Akce
Novoroční vatra, Valná hromada i Košt slivovice se bohužel nemohly uskutečnit. Letošní košt plánovaný na 29. 1. 2022 se zatím
přesouvá na 25. 3. 2022. Podle aktuální situace vás budeme včas
informovat.
V lednu a únoru jsme čas trávili zvelebováním a údržbou hasičské zbrojnice. Proběhla montáž skříní, držáků na nářadí a televize. Také jsme vyrobili hliníkovou základnu pro požární sport.
Vše bylo financováno z prostředků našeho sboru. Celková částka
činila asi 60 000 Kč.
V letošním roce jsme opět zapojili místní základní i mateřskou
školu do projektu „Požární ochrana očima dětí“. Krásné třetí
místo obdržel chlapec z naší školky.
V březnu jako každý rok jsme šli hromadně darovat krev.
Ve dnech 27. – 28. 3. zabezpečovala naše jednotka Valašskou
rally – „erzetu“ Lešná a Bystřička.
Dvacátý první duben se zapíše do historie našeho sboru. Do
Jablůnky jsme si jeli převzít cisternu Liaz pokřtěnou Mona Lisa.
Celková částka 50.000 Kč, kterou jsme nabídli, byla hrazena
z prostředků našeho sboru. Následně jsme strávili asi 500 hodin
její rekonstrukcí. Všem, kteří se jakkoliv podíleli na údržbě, moc
děkuji. Dále děkuji panu Koláčkovi, který nám vše ochotně vyvařil a opravil.
Na cisterně se udělalo mnoho práce, například elektrika, nový
lak a polep, nové sedačky. Ošetřili jsme a natřeli vnitřek cisterny.
Vše bylo v celkové částce cca 60 000 Kč. Také hrazeno Sborem
dobrovolných hasičů Krhová.
V červnu jsme na zasedání zastupitelstva cisternu bezúplatně
nabídli do vlastnictví obci. Následně zastupitelé odsouhlasili
převod cisterny. Poté mohla být zařazena do Integrovaného záchranného systému.
Dne 30. dubna jsme již tradičně postavili májku. A den poté
proběhla akce „Železný máj“. Podařilo se nám nasbírat přes 15
tun železného odpadu. Výtěžek byl použit na opravu naší cisterny. Chtěli bychom poděkovat všem občanům za vzorně nachystaný železný odpad. Všem zúčastněným, kteří se zapojili, patří
velký dík.
Dne 5. 6. jsme uspořádali kácení máje. I letos jsme měli občerstvení a posezení u hasičské zbojnice. Nechyběl hasičský guláš,
pivo, klobásy a pro děti jsme zdarma udělali asi 100 palačinek.
Také jsme pro ně měli připraveny dárky a sladkosti od sponzorů.
Moc tímto děkujeme Bartoňově pekárně a Lešňance.
Dne 20. 6. jsme zahájili v Pozděchově sezónu v hasičském sportu a rovnou jsme zvítězili. Kvůli pandemické situaci se i letos
zrušilo obvodové kolo a pár pohárových soutěží.
Dne 26. 6. pořádala obec pohádkový les. U Obrázku jsme měli
stanoviště čertů s občerstvením a kousek dál stanoviště s makovou panenkou a motýlem Emanuelem. Na „výletišti“ jsme připravovali steaky a speciality z udírny.
V červnu jsme se připojili k humanitární pomoci jižní Moravě
zničené tornádem a poslali jsme na transparentní účet 5 000 Kč.
Dne 21. 7. jsme zavítali na příměstský dětský tábor pořádaný
v Krhové u myslivecké chaty. Děti si mohly vyzkoušet rozmotávání a smotávání hadic, stříkání z proudnice.
Dne 24. 7. jsme se poprvé v historii zúčastnili krajského kola
v požárním sportu v Ludslavicích. Soutěžilo se na 3B a nástřikové terče dvoukolově. V silné konkurenci jsme skončili na krásném 8. místě v kategorii muži.
Dne 7. 8. jsme pořádali druhý ročník soutěže „O pohár starostky obce Krhová“ v požárním útoku. Letos se zúčastnilo 23 družstev. Z důvodu rekonstrukce fotbalových kabin jsme měli ztížené podmínky, ale i přesto se závody za krásného počasí a hojné
účastí diváků vydařily. Naše družstvo v kategorii veteráni sou-

těž nedokončilo a v kategorii muži skončilo na 6. místě. Naše
poděkování patří všem sponzorům, starostce obce, TJ Jiskra za
propůjčení areálu, členkám Českého svazu Červeného kříže za
zdravotní dozor, moderátorovi, DJovi a Sboru dobrovolných hasičů Lešná za zapůjčení terčů.
Dne 9. 9. vyhrál náš sbor v soutěži na Facebooku v anketě
„Dobrovolný hasič roku“ sele a sud piva.
Dne 10. 9. se někteří naši členové zúčastnili benefičního pochodu na Lysou Horu pro nadaci „Jonášek“.
Dne 19. 9. jsme byli pozváni na závody „O zlatý pohár hejtmana
Zlínského kraje“ do Horní Lhoty. Zde jsme reprezentovali náš
okres a byli jsme nejstarší ve startovní listině. Celý závod nás
provázely technické a zdravotní problémy. I tak jsme skončili na
krásném devátém místě.
Děkujeme za výpomoc Velké Lhotě a Loučce.
Dne 15. 10. se konal na trase z Trojanovic na Pustevny 21. ročník extrémního běžeckého závodu hasičů s názvem „Totman“
(totálně mrtvý a nepoužitelný hasič) pořádaný Moravskoslezským krajem. Zde reprezentoval náš sbor Tomáš Štverák, který
i zvítězil. Gratulujeme!
Dne 16. 10. náš sbor poprvé pořádal a organizoval námětové
cvičení okrsku, dálkovou dopravu vody. Čerpání vody jsme
zvolili z potoku Srní a nádrže u fotbalového hřiště. Voda byla
přečerpávaná pomoci sedmi motorových stříkaček, které byly
propojeny hadicemi o celkové délce 1200m s převýšením 70m.
Cvičení probíhalo na ulici Pod Kameněm a končilo u vodojemu,
kde byla již připravena cisterna a z ní byly vyvedeny dva proudy.
Celkově byla akce kladně hodnocena. Děkujeme všem, kteří se
akce zúčastnili.
Předposlední říjnovou neděli proběhly v Krhové hody a s nimi
i hodová mše svatá v místní kapličce. Náš sbor využil této příležitosti a nechal si požehnat dva své výjezdové vozy Mercedes
Benz (Méďa) a cisternu Liaz (Mona Lisa). Pozvání na slavnostní
svěcení přijala paní starostka Ing. Kateřina Halaštová, zastupitelé obce a zástupci okolních sborů, kteří nezapomněli vzít své
historické prapory.
Po vysvěcení bylo připraveno v hasičské zbrojnici bohaté občerstvení. Ke zhlédnutí byly připraveny kroniky a dobové fotografie. Náš sbor si letos připomněl 110. výročí od založení, proto
se bylo na co dívat.
Dne 23. 11. jsme opět darovali krev.
Dne 3. 12. jsme s Mikulášem a andělem rozžínali strom u kapličky a dne 5. 12. jsme vytvořili dvě mikulášské družiny a chodili po předem objednaných rodinách.
Výtěžek v částce 10 100 Kč poputuje hendikepovanému Péťovi
z Krhové.
Závěr roku patřil tradičnímu prodeji kaprů v místní hasičské
zbrojnici. Prodali jsme přes 400 kg kaprů a amurů. Vzhledem
k velkému zájmu byl prodej hodně náročný. Proto patří velký dík
všem, kteří se na akci podíleli. Hlavně chci vyzdvihnout Lumíra,
který to měl letos hodně náročné.
Předposlední den v roce jsme jako každý rok postavili novoroční vatru.
V letošním roce se naši veteráni i přes covidovou situaci zúčastnili čtrnácti „pohárovek“, z toho jsme devětkrát zvítězili. Párkrát
jsme startovali také za muže, i tam bylo nějaké podium.
Jsme moc rádi, že jsme mohli reprezentovat náš okres v krajském kole a v soutěži o pohár hejtmana. Byla to pro nás velká
zkušenost.
Máme velkou radost, že po dlouhých letech se zúčastnili svých
prvních závodů v TFA (železný hasič) i naši mladí hasiči Jakub
Sekyra a Tomáš Valach. Na závody je připravoval náš člen Jarda
Tkadlec, který se také účastní závodů TFA. Věkem je sice ještě
junior, ale pravidelně soutěží za muže. Letos absolvoval závody
ve Zlínské lize železných hasičů a vedl si velice dobře.
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SDH Krhová
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci sboru.
Jednotka letos měla celkem pět výjezdů. Nejnáročnější byl na
konci roku, kdy jsme byli svoláni k požáru na Hrádky ve 2h 37m
ráno. Sešlo se nás šest a vyjeli jsme do deseti minut, myslím, že
to stojí za pochvalu. Naše řady v jednotce musel po mnoha letech
kvůli zdravotním problémům opustit František Holčák, za roky
strávené v jednotce mu moc děkujeme.
V listopadu a prosinci proběhla školení strojníků, velitelů a řidičů. Za celý rok jsme měli několik brigád na údržbu techniky,
opravy zbrojnice a chystaní dřeva.
Letos jsme díky dotaci Zlínského kraje, o kterou požádala paní
starostka, pořídili elektrické kalové čerpadlo Rosenbauer, elektrocentrálu Honda a 2000 ks dvoukomorových pytlů na povodně.
Naše jednotka bude více akceschopná a bude lépe zvládat povodně a jiné události.

Chtěl bych moc poděkovat všem aktivním členům sboru a jejich
rodinným příslušníkům, zejména manželkám za účast při pořádání různých akcí. Také děkuji paní starostce a zastupitelům za
vstřícné jednání, přízeň a každoroční finanční dar pro náš sbor.
Velitel Sboru dobrovolných hasičů
Dalibor Sekyra
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TJ Jiskra
Předvánoční turnaj ve stolním tenise
Dne 18. 12. 2021 uspořádala Tj - Jiskra turnaj pro příznivce stolního tenisu.
V Krhové má toto sportovní odvětví hluboké kořeny a v poslední
době i vcelku dobré zázemí.
K dispozici jsou tři zánovní ping - pongové stoly a jeden tréninkový robot. Jen zájem z řad občanů a hlavně dětí bychom si přáli větší.
Volné termíny k tréninkům stále jsou. Vždy se dá nějak domluvit.
No a k turnaji.☺ Přihlásilo se nám 26 hráčů ze širokého okolí.
Což je asi maximální možný počet hráčů tak, aby se nějak rozumně turnaj dohrál.

Nejvíce se zadařilo borcům z Orlové. Vybojovali první, třetí
a čtvrté místo. Bylo vidět, že hru mají rádi, že pravidelně trénují
a v naší staré tělocvičně jim to prostě sedlo ☺. Již teď chtějí přijet
a přihlásit se na další turnaj, který uspořádáme 12. března.
Partnery turnaje byla Obec Krhová a Restaurace u Bundárů.
Konečné výsledky
1/ M. Palkoci - Orlová
2/ J. Mičola - Krhová
3/ J. Zmijka - Orlová
4/ P. Kavan - Orlová

17

TJ Jiskra
Pardův pohár - Badminton
Již tradiční turnaj čtyřher v badmintonu, který se koná vždy
v lednu o Pardův pohár, se podařilo po covidovém rozvolnění
uspořádat Tj-Jiskře.
Na nově přebroušené a nalakované palubovce místního sportovního zařízení z roku 1947 ☺, jsme přivítali šest párů badmintonistů z Krhové, dva páry z Poličné a jeden pár z Rožnova pod
Radhoštěm.
S hracím systémem - každý s každým se nejlépe vyrovnala
dvojice J.Jurka – J.Havel. Turnajem prošli bez jediné porážky
a zaslouženě si přebrali pohár pro vítěze. Navíc tento sehraný
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pár obhájil prvenství z předešlého ročníku, což se ještě nikomu
na světě nepovedlo.☺ Další badmintonový turnaj plánujeme na
16.dubna.
Partnery turnaje byla Obec Krhová.
Konečné pořadí
1/ J. Jurka - J. Havel
2/ J. Mičola - Š. Mošnička
3/ L. Valach - O. Valach
4/ P. Holas - M. Žačok
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VÝNOS Z KASIČEK

2 775 135 Kč

VÝNOS ONLINE KASIČKY K 20. 1. 2022

24 850 Kč

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

7 600 Kč

CELKEM

2 807 585 Kč
28 141 Kč

Podolí

13 759 Kč

Dolní Bečva

149 597 Kč

Police

25 113 Kč

Horní Bečva

81 663 Kč

Poličná

31 142 Kč

Branky

Hutisko-Solanec
Choryně
Jarcová

143 945 Kč
28 549 Kč
9 910 Kč

Prostřední Bečva

102 798 Kč

Rožnov p. R.

375 452 Kč

Střítež nad Bečvou

36 062 Kč

124 264 Kč

Valašská Bystřice

145 436 Kč

Kladeruby

23 078 Kč

Valašské Meziříčí

587 139 Kč

Krhová

50 073 Kč

Velká Lhota

26 480 Kč

Kunovice

34 932 Kč

Vidče

122 171 Kč

Lešná

77 044 Kč

Vigantice

75 059 Kč

Kelč

Lhota u Choryně

12 251 Kč

Loučka

27 980 Kč

Malá Bystřice

14 408 Kč

Zašová

164 509 Kč

Zubří

264 180 Kč
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