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Vážení a milí občané Krhové,
je pro mne velkou ctí, že mohu promluvit touto formou ke každému z vás. V úvodním příspěvku bývá
zvykem hodnotit dění na obecním úřadě za předešlé období. Proto bych se ráda vyjádřila k událostem
posledního měsíce. Nebylo jednoduché přijmout funkci starostky, protože si uvědomuji zodpovědnost
a obrovský závazek, který z toho vyplývá. I když jsem jednou z nejmladších starostek ve Zlínském kraji,
s prací na obecním úřadě mám zkušenosti již z dřívějších let. Společně s bývalým vedením obce jsem se
podílela na osamostatnění a odtržení Krhové od Valašského Meziříčí a od počátku její samostatné
existence jsem členkou rady i zastupitelstva.
A nyní už něco málo k dění v naší obci. V posledních dnech jsme společně prožili třetí obecní veselici,
která se stala již naší tradicí. Ráda bych poděkovala všem, kteří se spolupodíleli na zajištění celé akce.
Pomáhali s dopravou, přípravou zázemí pro návštěvníky, výběrem dobrovolného vstupného, přípravou
soutěží pro děti, zajištěním bohatého občerstvení a nezalekli se ani závěrečného úklidu. Těší mě chvíle,
kdy se sejdeme všichni bez rozdílu věku, ať už na akcích pořádaných obcí nebo zájmovými spolky.
Blíží se období letních prázdnin, ale nás na úřadě čekají velké úkoly v podobě veřejných zakázek,
projektů a samotné realizace schválených dotačních žádostí. Jedná se o rekonstrukci zahrady mateřské
školy, vybudování dětského hřiště u základní školy, zateplení a výměnu oken budovy základní školy,
koupi multikáry a štěpkovače, napojení hlásičů na varovný systém.
Jako skuteční olympionici si musely připadat děti základní a mateřské školy Krhová. Areál fotbalového
hřiště se díky akci 1. letní školympiády proměnil na olympijský stadion. Zasportovat si přijely i děti ze
základní školy Hodslavice. Partnerem a záštitou celé akce byla světová rekordmanka a paralympijská
vítězka Eva Kacanu. Po slavnostním průvodu a zapálení olympijského ohně svedly děti boj v atletických
disciplínách. Velká gratulace patří všem sportovcům.
Ráda bych vás pozvala na připravované akce, o kterých se dočtete na následujících stránkách
zpravodaje. Přidala bych i pozvánku na zasedání zastupitelstva obce, která se budou konat v termínech
25. června, 24. září a 10. prosince v jídelně základní školy vždy od 17 hodin. Těším se na vaši účast.
Přeji všem občanům krásné léto a dovolenou plnou zážitků, rodinné pohody a spokojenosti.
Ing. Kateřina Halaštová, starostka

Milí spoluobčané,
dovolte mi pozdravit vás na prahu léta. Květen, za kterým jsme zavřeli dveře, byl z hlediska dění v obci
velmi rušný a mohli bychom jej také nazvat měsícem rezignací. Ano, rezignace (viz níže) vyvolaly
u mnohých z vás rozruch a obavy. Sama za sebe mohu říci, že k rezignaci na funkci starostky jsem dlouho
sbírala odvahu a pečlivě zvážila všechny okolnosti tohoto závažného rozhodnutí. Byl to krok razantní,
ale jsem přesvědčená, že správný, nezbytný a nutný.
Vždy jsem si vážila vaší veřejné podpory, o to víc mě váš zájem, slova uznání a pochopení potěšila
v těchto chvílích. Děkuji vám všem, kteří jste mi napsali, navštívili mě či zavolali. Těší mě, že za mnou
a mými kolegy vidíte kus dobré práce pro obec. Dnes vím, že Krhová je obec, která má perspektivu
a která je místem, kde se lidé znají, scházejí se a baví, kde žijí rádi.
Vracím se do „obyčejného života“ s tím, že se nic nemění na tom, že Krhovou mám a budu mít pořád
stejně ráda.
Nové starostce a místostarostovi upřímně blahopřeji. Ať se daří novému vedení i samotné Krhové.
Sylva Kristková

REZIGNACE SYLVY KRISTKOVÉ A ING. ALOISE BAYERA
Vážení zastupitelé, vážení občané,
po důkladném a naprosto racionálním zvážení prohlašujeme:
Já, Sylva Kristková podávám ke dni 5. 5. 2015 rezignaci na funkci starostky, radní a zastupitelky obce
Krhová. Prohlašuji, že jsem si plně vědoma, že rezignaci nelze vzít zpět.
Já, Ing. Alois Bayer podávám ke dni 5. 5. 2015 rezignaci na funkci místostarosty, radního a zastupitele
obce Krhová. Prohlašuji, že jsem si plně vědom, že rezignaci nelze vzít zpět.
Důvodů je mnoho, mezi zásadní patří:
1) Od posledního zasedání zastupitelstva v nás stále zůstává pocit ztráty podpory u většiny zastupitelů.
Jsme si jisti, že Krhovou čeká mnoho zásadních a těžkých rozhodnutí. Představíme-li si, že o nich
zastupitelé opět rozhodnou odložením nebo přesunutím nepopulárního rozhodnutí před jasným
stanoviskem, nemáme chuť jít s takovouto podporou do další práce.
2) Tímto svým rozhodnutím rovněž demonstrujeme náš absolutně nepolitický přístup, jelikož politik by
takovýto krok nikdy neudělal. Věděli jsme, že politikaření nastane, byť se to nebude jmenovat „ODS“,
„ČSSD“ či jakkoliv jinak. Snažili jsme se po volbách některým „politickým tahům“ čelit ještě zarputilejší
prací, avšak po necelém půl roce musíme upřímně konstatovat, že nám to opravdu nestojí za to.
3) Jsme pyšní na to, že jsme byli historicky první starostkou a místostarostou. Rádi jsme dali do rozjezdu
obce maximum, na úkor svých osobních potřeb. Vidíme, že se to povedlo. V tomto čase si již můžeme
odpovědně říci, že Krhová má obrovský potenciál, jak ekonomický, tak i společenský, z čehož máme
velkou radost.
4) Oproti našim začátkům bude mít budoucí starosta/starostka a místostarosta/místostarostka jistotu,
že si má kam sednout, že má fungující úřad s plným vybavením, softwarovým zabezpečením,
zavedenými registry, zavedenou spisovou službou a s výborným personálním obsazením. Jsou již zřízeny
organizační složky a příspěvkové organizace, je rozjeto mnoho nových projektů a jako obrovskou
přidanou hodnotu považujeme stav účtů obce a k tomu zpracovaný rozvojový dokument. Jednoduše
řečeno jede se dál, předáváme štafetu.
Na závěr bychom chtěli poděkovat především svým rodinám, kolegům, zastupitelům a občanům, kteří
nás podporovali, věříme, že naleznou pochopení i nyní. Obci děkujeme za tuto obrovskou školu života.
Sylva Kristková a Ing. Alois Bayer
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REZIGNACE ING. PETRA ŠEVČÍKA
Jsem přesvědčen o tom, že věci se mají dělat buď pořádně, nebo vůbec. Cokoliv mezi tím by bylo jen
mrhání časem a prostředky. Hlavním důvodem, proč jsem šel do voleb do zastupitelstva obce, bylo to,
že jsem svou prací chtěl pomáhat lidem, kteří mě o tuto spolupráci požádali, tedy lidem z čela kandidátní
listiny. Velice si cením práce a ochoty současné starostky paní Sylvy Kristkové a místostarosty Ing. Aloise
Bayera, kteří dokázali svou pílí a vytrvalostí udělat pro tuto obec velký kus práce. Za sebe doufám, že se
mi dařilo k tomuto výsledku alespoň malou měrou také přispět. Nicméně po důkladném zvážení všech
„pro a proti“ jsem dospěl k rozhodnutí rezignovat na funkci radního a zastupitele obce. Asi vás bude
zajímat, co mě k tomuto závažnému rozhodnutí vedlo. V tom vás možná trochu zklamu, neexistuje totiž
žádný hlavní a jediný důvod, který by mě k tomuto rozhodnutí dovedl. Existuje ale tisíc „drobných
důvodů“, které když se dají dohromady, tak vznikne tento výsledek. V tuto chvíli je již zbytečné důvody
dlouze probírat. Byl bych velmi nerad, kdyby mé odstoupení bylo vykládáno tak, že utíkám před
problémy a od rozdělané práce. V životě se člověk potřebuje občas zastavit a popřemýšlet nad svými
životními prioritami.
V Krhové 5. 5. 2015
Ing. Petr Ševčík

REZIGNACE FRANTIŠKA ČÁNĚ
Vážení spoluobčané,
kandidatura nové starostky byla spjata s podmínkami, s kterými se já zásadně neztotožňuji, a proto
odmítám nadále působit v Zastupitelstvu obce Krhová a podílet se na jejím vedení. Tímto bych chtěl
ke dni 14. května 2015 složit svůj mandát člena Zastupitelstva obce Krhová a s tím spojenou funkci člena
Rady obce Krhová. Jsem velice rád, že na mé místo nastupuje Ing. Roman Král – ekonom, kterého
si nesmírně vážím, protože je to člověk svědomitý, pracovitý a hlavně čestný.
Chtěl bych především poděkovat všem občanům, kteří mi dali ve volbách svůj hlas a zároveň se jim
omluvit, že jsem své působení v zastupitelstvu ukončil ještě před koncem volebního období.
Děkuji za podporu,
František Čáň

REZIGNACE ING. PAVLA ČÁNĚ
Vážení spoluobčané,
Ke dni 14. května 2015 skládám mandát Zastupitele obce Krhová. Důvod je jediný. Podmínky, které byly
spojeny s kandidaturou na místo starosty. Vzhledem k tomu, že se s tímto stylem vedení neztotožňuji,
odmítám nadále setrvávat v tomto zastupitelstvu.
Za necelých 2 a půl roku, co jsem působil jako zastupitel obce, jsem se zúčastnil všech zasedání
zastupitelstva, ať už měly oficiální či pracovní charakter. V 92% jsem svým hlasováním ztotožňoval
s postoji minulého vedení obce, přičemž v 6% jsem se v hlasování zdržel a ve 2% jsem nesouhlasil. V těch
případech jsem vždy jasně vysvětlil, proč tak činím. Po celou dobu mi záleželo na blahu obce a jejích
občanů.
Ve funkci zastupitele mne nahradí pan Daniel Malík, kterého si velmi vážím pro jeho rozhled
a všestrannost. Svým aktivním přístupem k dění v obci přispěje k jejímu rozvoji a snad i k lepší
komunikaci.
Chtěl bych především poděkovat všem občanům, kteří mi dali ve volbách svůj hlas a zároveň se jim
omluvit, že jsem své působení v zastupitelstvu ukončil ještě před koncem volebního období.
Děkuji za pochopení,
Ing. Pavel Čáň
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DOVĚTEK K REZIGNACÍM FRANTIŠKA ČÁNĚ A ING. PAVLA ČÁNĚ
Starostka Ing. Kateřina Halaštová vysvětlila podmínky, které zmiňují odstupující zastupitelé Ing. Pavel
Čáň a František Čáň: „Ve sledu událostí posledních dnů jsme se setkali s velkým tlakem. Během necelého
týdne jsme museli vyřešit, kdo bude ve vedení obce Krhová. Vesměs všichni zastupitelé, včetně Františka
Čáně, se na mě obrátili, abych se ujala postu starostky. Při přijetí postu starostky obce Krhová jsem
viděla velký, opravdu velký problém v chodu obce, hlavně z administrativních a pracovních důvodů.
Odešli totiž dva lidé, kteří pro obec dělali víc, než vůbec měli dělat“… Rozhodnutí pro mě bylo opravdu
složité. Poprosila jsem proto Františka Čáně, aby se vzdal pouze pozice radního, protože v radě potřebuji
člověka, který bude intenzivně pracovat na chodu obce z pozice administrativy. Zároveň jsem požádala
o rezignaci Ing. Pavla Čáně, neboť jsem ze sdružení Krhovjané II neshledala nikoho jiného vhodného, aby
se vzdal mandátu zastupitele. Do zastupitelstva tak mohl přijít první náhradník kandidátní listiny
sdružení Krhovjané II, ekonom a člověk, který nám opravdu pomůže, a to Roman Král. Na těchto
podmínkách neshledávám nic špatného, jelikož potřebuji kolem sebe mít tým, který bude intenzivně
pracovat.“
Ing. Kateřina Halaštová, starostka

Dobrá zpráva o schválených dotacích
Obci Krhová byly schváleny tyto žádosti o dotace:





Separace a svoz bioodpadu (multikára, drtič větví) v předpokládané hodnotě 2 430 460 Kč
Školní zahrady MŠ Krhová v předpokládané hodnotě 1 291 878 Kč
První dětské hřiště v Krhové v předpokládané hodnotě 572 657 Kč
Napojení na HZS Zlínského kraje a telefonní prostup vč. tří nových hlásičů v předpokládané
hodnotě 280 000 Kč

Všechny projekty musí být zrealizovány a profinancovány do konce letošního roku. V tuto chvíli nás čeká
zpracování realizačních projektů, výběrová řízení na zhotovitele stavby a administrativní práce.“
Lukáš Macíček, místostarosta
Ilustrační fotografie předmětů dotací:
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Zastupitelé obce v novém složení

Ing. Halaštová
Kateřina

Macíček Lukáš

Vrečka Petr

Bc. Marek Martin

místostarosta

radní

radní

starostka

Čačková Věra
zastupitelka

Bc. Gefingová
Ivana
radní

Korabečný
Jaromír

Mičola Jiří
zastupitel

zastupitel

Havel Ladislav

Valach Libor

zastupitel

zastupitel

Mgr. Pavlicová
Ivana

Pavlica Jaroslav
zastupitel

zastupitelka

Ing. Kotas
Vítězslav

Malík Daniel

Ing. Král Roman

zastupitel

zastupitel

zastupitel
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V Krhové bezpečněji
V měsíci dubnu byla dokončena instalace posledního objednaného
dopravního značení. Celková investice do dopravního značení v obci
Krhová se rovnala částce 306.394 Kč.
Bezpečnost dětí byla prioritní a věřme tomu, že každý řidič, který
projíždí Hlavní ulicí, nepřehlédne výstražná světla s tabulí ŘIDIČI,
POZOR ŠKOLA. K větší bezpečnosti dopravy jistě přispěje i obnovené
výstražné vodorovné značení.
Jistě jste postřehli, že nám v Krhové vyrostly také nové informační
cedule, které vás nasměrují k základní i mateřské škole, obecnímu
úřadu, ukážou správnou cestu k tělocvičně, hřbitovu, zavedou na
tenisové kurty, ke kapličce či poště.
K bezpečnosti silničního provozu jistě přispějí nová dopravní zrcadla,
která jsou umístěna u výjezdů od základní školy, z ulice K Obrázku
nebo na křižovatce Pod Kameněm – V Břízkách. Novým dopravním
značením byla snížena maximální rychlost na 70 km/hod na silnici II.
třídy směrem na Nový Jičín.
Pozitivní i negativní reakce provázelo vybudování dvou
zpomalovacích prahů v ulici Hrádky. Důvodem jejich instalace bylo
časté nerespektování dopravních předpisů, hlavně se jednalo o
značné překračování povolené rychlosti. Nyní se tato investice
ukazuje jako naprosto oprávněná a splňuje svůj účel.
Význam tohoto opatření dokonce podpořili místní obyvatelé
a rozhodli se na výstavbu zpomalovacích prahů finančně přispět.
Děkujeme tímto pánům Martinu Bajzíkovi, Jaromíru Korabečnému a
Romanu Stromšíkovi, každý z nich přispěl částkou 5.000 Kč.
Poděkování patří i manželům Slovákovým za 4.000 Kč a panu Ivo
Wrzeckému za 2.000 Kč.
Daniel Dobeš, redaktor

Krhovský zpravodaj hledá svůj nový tým
Žijete v Krhové? Máte rádi naši obec? Baví vás psaní?
Zapojte se do tvorby Krhovského zpravodaje.
Zájemci, hlaste se na adrese starosta@krhova.cz
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INFORMACE O PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Poplatek za nakládání s komunálním odpadem
Dle Obecně závazné vyhlášky Obce Krhová č. 1/2014 o místních poplatcích.
Vyhlášku najdete na webových stránkách www.krhova.cz nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Sazba poplatku:

490,- Kč ročně

Splatnost poplatku:

jednorázová nejpozději do 30. 6. 2015

Hotovostní platba:

Obecní úřad Krhová
Hlavní 205 (budova ZŠ – vchod z pravé strany), 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.
V případě uplatnění slevy nebo úlevy od poplatku je povinnost doložit náležité doklady, jinak nelze slevu
uznat – podrobnosti v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2014 o místních poplatcích.

Poplatek ze psů
Dle Obecně závazné vyhlášky Obce Krhová č. 1/2014 o místních poplatcích.
Vyhlášku najdete na webových stránkách www.krhova.cz nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Sazba poplatku:

100,- Kč

za prvního psa

150,- Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

50,- Kč

za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu

75,- Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatele sirotčího důchodu

Splatnost poplatku:

jednorázová nejpozději do 30. 6. 2015

Hotovostní platba:

Obecní úřad Krhová
Hlavní 205 (budova ZŠ – vchod z pravé strany), 756 63 Krhová
bankovní účet obce: 32 23 74 83 19/0800

Bezhotovostní platba:

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. V případě uplatnění slevy nebo úlevy od poplatku je povinnost doložit náležité
doklady, jinak nelze slevu uznat – podrobnosti v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2014 o místních
poplatcích.
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Nové společenské rubriky
V minulém čísle jsme avizovali rozšíření Krhovského zpravodaje o dvě nové společenské rubriky. Tímto
se proto obracíme na vás, občany Krhové. Pokud si nebudete přát, v dalším čísle zpravodaje, zveřejnit
své jméno a věk (70, 80, 85, 90 a každý následující rok) nebo jméno a příjmení svého narozeného
dítěte, oznamte tuto skutečnost obecnímu úřadu telefonicky na tel. 730 517 162, písemně na adrese
OÚ Krhová, Hlavní 205, 756 63 Krhová, nebo na e-mail: obec@krhova.cz. Vaše přání budeme
respektovat.
Za Komisi pro občanské záležitosti Věra Čačková, zastupitelka

Blahopřejeme k narození
LEDEN 2015

ÚNOR 2015

BŘEZEN 2015

DUBEN 2015

Kozlík Vojtěch

Sekanina Matěj
Kočálková Klára
Tovaryšová Tereza

Houzar Alexandr
Marušáková Alžběta

Nováková Ema

Gratulujeme jubilantům
70 let
Klanica Jaromír
Kuchyňa Břetislav
Zimmerová Zdenka
Starůstková Jaroslava
Kudělka Vítězslav
Vaculík Josef
Pryclová Libuše
Jurka Emanuel
Plandor Jiří
Kubják Jan
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80 let
Gefingová Monika
Bagarová Libuše

85 let
Malíková Drahomíra
Malíková Marie
Jurečka Vladimír

90 let
Stolařová Zdeňka
Palacká Miroslava
Kristková Drahomíra

91 let
Adámková Věnceslava
95 let
Karafiátová Celestina
Liberdová Drahomíra

OBECNÍ VESELICE
V sobotu 16. května proběhla již tradiční obecní veselice.
Jarní sluneční paprsky lehce dopadají na tváře návštěvníků,
vůně grilovaného masa se line vzduchem, odevšad se ozývá
smích dětí a pohodová muzika zní z reproduktorů. I takto by
se dala popsat atmosféra v pořadí již třetí obecní veselice.
I letos byl pro malé i ty dříve narozené návštěvníky připraven
program více než zajímavý. Celý den odstartovalo fotbalové
klání nejmenších sportovců Sokola Choryně, FC Lhotky nad
Bečvou, TJ Poličná a TJ Jiskra Krhová. V místní kapličce již
tradičně byla odsloužena mše svatá.
Ještě před polednem se na pódiu ukázala country kapela LOSOSI, která s přestávkami provázela
návštěvníky celým dnem. Od 13 hodin začal doprovodný program pro školáky i předškoláky. Za splnění
úkolů u nejrůznějších atrakcí získávaly děti razítka. A že se honba za
razítky vyplatila! Ti nejšikovnější „sběrači“ je vyměnili za volné lístky
na kolotoče. O dobrou náladu se postaraly spolu s dětmi z mateřské
školy i paní učitelky Šuláková, Sixtová a Juřičková, písně Zdeňka
Svěráka si s nimi zazpívali i mnozí z nás. Pozadu nezůstaly ani děti
základní školy, které vystoupily pod vedením paní učitelky Sekyrové
a Poláčkové s operetkou Budulínek a písničkou Měsíce.
Krátkou odpolední přestávku opět vyplnila kapela LOSOSI a následně
Krhovjané mohli obdivovat dokonalou souhru člověka se psem,
kterou předvedly dívky z AGILITY DDM KOPŘIVNICE.
Jaro a začátek léta je obdobím, kdy si řada z nás zkrášluje své
zahrady, skalky, zdobí balkóny. Pro všechny milovníky krásných
květin, keřů a zahrad předseda MO ČZS Ing. Vítězslav Kotas vyhlásil
jako každoročně soutěž Hezká zahrádka v Krhové 2015.
Večer až do pozdních nočních hodin pak již zcela ovládla hudební produkce. Svou premiéru měla rocková
kapela OT(rock), kterou na pódiu vystřídala již stálice naší veselice THE SYRUP (Kabát revival), která
překvapila fanoušky novinkou Brousíme nože.
O pomyslnou třešničku na dortu a zároveň stylové zakončení dne se postarala kapela DĚDA MLÁDEK
ILLEGAL BAND. Její vystoupení zvedlo k tanci i poslední váhající návštěvníky.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci, sponzorům
a spolkům, bez kterých by se akce nezdařila. Odkaz na video report z obecní veselice:
https://www.youtube.com/watch?v=9_0j7Qfbikc
Lukáš Macíček, místostarosta

Dárek z dubu
Návštěvníci veselice dostali krásný a vzácný dárek.
Jednalo se o šperk vyrobený ze dřeva památného dubu
z Jehličné, jehož stáří je odhadováno na více než 600 let.
Šperk navrhl a vyrobil Lukáš Macíček.
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Základní škola Krhová
Škola v přírodě se nám letos vydařila
V prvním červnovém týdnu jsme vyrazili na náš tradiční
pobyt s dětmi v přírodě, letos opět do samého srdce
Valašska. K týdennímu pobytu jsme vybrali Horský hotel
Kohútka, který leží na hřebeni hor nad Novým Hrozenkovem.
Byli jsme ubytováni ve srubech a stravovali se v hotelu, který
je vyhlášený svojí domácí a poctivou kuchyní. Po celý týden
nám počasí přálo a připravený program se dětem líbil.
Motivaci pro tuto školu v přírodě jsme našli v návratu
k našim valašským kořenům a tradicím. Povídali jsme
si s dětmi o původních obyvatelích této krajiny, jejich původu
i způsobu života. Děti byly rozděleny do čtyř družstev, která
po celý týden plnila nejrůznější úkoly a získávala za ně body do celkového hodnocení. Družstva nesla
názvy podle valašských vodních toků a nádrží: Bečva, Vlára, Dřevnice a Bystřička.
Soutěží bylo hodně a každá přinášela dětem něco nového a zajímavého. Družstva si musela poradit
s vytvořením mapy okolí, poznat místní rostliny a také je výtvarně zpracovat a zapracovat do mapy. Dále
soutěžící prokazovali své znalosti ve valašském nářečí a tradičních valašských potravinách. Objevit, co
nepatřilo do jídelníčku starých Valachů, byl pro mnohé soutěžící problém. K úkolům patřily také
pohybové činnosti. Sehráli jsme velký turnaj v přehazované, kde se museli zapojit všichni členové
družstev i ti nejmenší prvňáčci. K tomu nám výborně posloužilo krásné víceúčelové hřiště, které
je součástí areálu hotelu. Hledali jsme ukrytý poklad a cesta k němu vedla pouze přes splnění zadaných
úkolů a nalezení hesla k otevření pokladu. Úspěch měla také noční hra, při které jsme hledali zaběhnuté
ovečky po okolí. Samozřejmě to nebyly skutečné ovce, ale
naši šikovní páťáci, kteří zvonili na zvonečky, takže jsme
je všechny nakonec našli. Takto bych mohla pokračovat dále,
protože týden byl dlouhý … .
Další náplní pobytu byla návštěva muzea v Hrozenkově,
kde jsme se mohli mnohé dozvědět o salašnictví a zpracování
vlny a také zhlédnout výstavu věnovanou architektu
D. Jurkovičovi. Děti si mohly vyzkoušet práci s kolovrátkem
při spřádání ovčí vlny.
Navštívili jsme nedaleký hotel Portáš, kde děti s nadšením
přivítaly velké dětské hřiště a mohly se zde pořádně vyřádit.
Přivítali jsme také dvě návštěvy. První z nich byla dárkem
ke Dni dětí a bylo to vystoupení dětského klauna Pepina
Prcka. Připravil pro děti úžasný večer plný tance, zpěvu
a legrácek. Vytvářel pro děti zvířátka z balónků a potěšil
je cukrovou vatou.
Druhá návštěva byla z jiného soudku a také děti potěšila.
Dorazila za námi dvojice mladých dívek ze záchranné stanice
pro volně žijící zvířata z Hošťálkové a přivezla s sebou
na ukázku několik dravých ptáků. Poutavě vyprávěly příběhy
jednotlivých ptáků, děti si mohly dokonce dravce vzít na ruku
a pohladit.
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1. letní školympiáda za účasti Evy Kacanu
V pátek 12. 6. 2015 se uskutečnilo velké atletické klání
malých sportovců z Krhové a Hodslavic. Naše fotbalové hřiště
se přes noc proměnilo v atletický stadion s vyznačenými
sektory pro jednotlivé disciplíny. Malí atleti závodili v těchto
disciplínách: hod kriketovým míčkem, hod pěnovým
oštěpem, skok do dálky, běh na 60 nebo 100 metrů, běh přes
překážky a také štafetový běh. Nejmenší děti z mateřské
školky měly závody upraveny tak, aby je zvládli.
Abychom se co nejvíce přiblížili skutečné olympiádě, zahájili
jsme celý den slavnostním nástupem sportovců. Ceremoniál,
který zahájila státní hymna, pokračoval slibem sportovců
i rozhodčích a byl zapálen krhovský olympijský oheň.
Děti soutěžily za země, které si samy vybraly. Mohli jsme
na stadionu vidět vlajky mnohých zemí např. Brazílie,
Německa, Itálie, USA, Anglie, Španělska, Japonska, Jamajky,
Francie apod.
V průběhu dopoledne probíhaly atletické závody všech dětí, jak z mateřské školy, tak i ze základní školy
v Krhové a Hodslavicích. Všichni si mohli vyzkoušet uvedené disciplíny a odměnou jim byl účastnický list
a dobrý pocit, že si mohli zazávodit na skutečném stadionu.
V odpoledních hodinách probíhal hlavní závod vybraných pěti sportovců z jednotlivých zemí. Každý
sportovec závodil v pěti disciplínách, takže šlo vlastně o pětiboj. Výkony byly sledovány rozhodčími
a zapisovány do záznamových archů. Každý sportovec získával cenné body, které potom rozhodly
o umístění v jeho věkové kategorii. Samostatně se konala soutěž v běhu štafety na 400 m. Všechny
závody probíhaly za vydatného povzbuzování rodičů malých závodníků.
Zajímavým zpestřením závodů byla štafeta týmů dospělých. V běhu poměřila své síly družstva:
zaměstnanci ZŠ, zaměstnanci MŠ, rodiče ZŠ, rodiče MŠ a členové zastupitelstva.
V odpoledních hodinách jsme celé závody uzavřeli vyhlášením nejlepších sportovců, byly rozdány
medaile a odměny, každý závodník byl oceněn. Podrobné výsledky, včetně bodových hodnocení najdete
na webových stránkách základní školy. Krásným zakončením bylo poděkování paní Evě Kacanu
za vydatnou odbornou pomoc při organizaci, vypuštění barevných balónků vzhůru k nebi a uhašení
olympijského ohně.
Počasí nám opravdu přálo a mně nebývá než složit velký dík všem pořadatelům a těm, kteří pomáhali
s realizací celé akce. Protože je jich mnoho, nemohu je všechny jmenovat. Děkuji tedy všem
zaměstnancům ZŠ a MŠ, pracovníkům obecního úřadu, rodičům i dobrovolníkům, kteří přispěli svým
dílem pro zdárný průběh celé školympiády. Na závěr mohu jenom dodat: Není důležité zvítězit,
ale zúčastnit se!

Mgr. Ivana Pavlicová, ředitelka
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Mateřská škola Krhová
„Pořád se něco děje ..."
je název společného výtvarného projektu studentů Gymnázia Františka
Palackého ve Valašském Meziříčí a dětí z Mateřské školy v Krhové.
Smyslem projektu je nejen snaha zábavnou formou rozvíjet u dětí myšlení,
tvořivost, zvídavost a výtvarné cítění, ale i hledání vzájemných vztahů,
utváření postojů i zlepšení komunikace mezi dětmi. Malí i starší výtvarníci
se nadchli pro společnou věc a formou kresby, malby či jiné výtvarné
techniky vyjádřili své nápady, popustili uzdu fantazii, nebáli se
experimentovat. V neposlední řadě vlastní průběh i výsledek výtvarné
činnosti přinesl všem hluboký citový prožitek a uspokojení nad prací.
Děti i studenti zpracovávali vlastní témata. Někdy ti nejmenší navštívili
hodiny výtvarné výchovy v ateliéru gymnázia, jindy si studenti
zavzpomínali na předškolní léta a zavítali do mateřské školy. Každoročně
se setkáváme nad vybranými výtvarnými pracemi v rámci celostátního
Dne poezie v Městské knihovně a v Moravské gobelínové manufaktuře ve
Valašském Meziříčí.I letos představíme umělecká dílka studentů i těch
nejmenších na společné výstavě v prostorách zámku Kinských.
Slavnostní vernisáž s doprovodným výtvarným programem proběhla
31. května 2015. Výstavu můžete zhlédnout až do 30. srpna 2015. Těšíme
se na vaši návštěvu.
Autorky projektu
Mgr. Marie Dufková GFP Valašské Meziříčí, Jitka Joštová MŠ Krhová

Pod pirátskou plachtou
Naše mateřská škola organizovala od 4. do 7. května 2015
čtyřdenní školu v přírodě. Skvělé zázemí nám poskytlo rekreační
středisko Bučina na Dolní Bečvě. Všichni jsme zažili opravdový
pirátský týden plný námořnických úkolů. Prvním úkolem pirátů byl
výběr pirátského jména, malování vlastního trika a společné vlajky.
Do lodního zápisníku bylo postupně zaznamenáváno splnění
i dalších zajímavých úkolů. Malí piráti chytali delfíny (pulce),
stěhovali je do jiných moří (kaluží), vyzkoušeli si těsnost svých
holínek ve vodním příkopu, změřili své síly při přetahování lanem,
učili se měřit délku svou stopou, zahráli si hru „na zajatce“,
připravili ohniště, za které by se nemusel stydět ani Robinson,
a opékali si buřty. Vyvrcholením celého pobytu bylo hledání
ztraceného pokladu. Podle tajné mapy děti navštěvovaly
různobarevné lodě, kde byly uschovány úkoly, které je dovedly
do míst ukrytého pokladu. Jaké bylo pro piráty překvapení, když místo
jednoho pokladu museli hledat poklady dva! První zahrabal vlastní
rukou pirát Jack do hromady „palmových listů“, druhý se skrýval
na vysoké „palmě“. Nalezené poklady byly spravedlivě „popirátsku“
rozděleny a všichni si na nich pochutnali. Čtyři dny uběhly jako voda
a nám se snad ani nechtělo domů!!
pirátky Vlaďka, Ivana a Věra
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Osobnosti obce Krhová
Krhová
se
může
pyšnit
slavnou
minulostí
motocyklového sportu. Nezapomenutelné jsou úspěchy
Antonína Pražáka v závodech silničních motocyklů.
Vzpomenout musíme také na Vladimíra „Paliče“
Michalíka a jeho spolujezdce Stanislava Prycla, kteří
závodili v automobilových soutěžích. Připomeňme
i motokrosového závodníka, krhovského rodáka
Stanislava Stromšíka. Krhová je domovem i mistra světa
v motocyklových soutěžích Romana Michalíka, kterého
jsme vám na stránkách zpravodaje již představili.
A jaká je motoristická současnost? Mezi významné osobnosti Krhové, které milují rychlá kola, adrenalin
a vůni benzinu, patří pánové

Karel Brandtner a Josef Pončík.
Tato jména bezpochyby patří již pěknou řádku let do světa silničních motocyklů. Reprezentují naši zemi
v mezinárodních soutěžích a navazují tak na slavnou tradici motocyklového sportu v Krhové. Oba dosáhli
na vavříny nejen v rámci České republiky, ale také Evropy.

Josef Pončík
oslavil kulatiny. Narodil se před třiceti lety ve Valašském
Meziříčí a od svých desátých narozenin žije v Krhové. Nikdo
by tehdy nepomyslel, že se z bojácného kluka stane
uznávaný motocyklový závodník s pořádnou dávkou
adrenalinu
v krvi.
Vyučil
se
automechanikem
a odmaturoval
v oboru
strojírenství
a technologie
materiálů. Motocyklovému sportu se věnuje od patnácti
let. Nejprve to byl motokros, poté supermoto a nyní
je jeho jméno spojeno se silničními závody. Josef Pončík je
několikanásobným mistrem republiky v týmové soutěži
endurance, vicemistrem republiky ve volné kategorii do
600 ccm. Když nesedí na rychlém stroji, svůj volný čas rád věnuje posilovně, jízdě na horském kole
a relaxuje při plavání.

Karel Brandtner
se narodil před 27 lety v Kopřivnici. Ve třech letech se
s rodiči přestěhoval do Krhové. Od dětství se věnoval
hokeji. V brance a mezi mantinely strávil deset let.
Vystudoval strojní obor s maturitou. Má rád dobré jídlo,
hudbu, kolektivní sporty, lyžování a společnost svých
přátel.
Oba mladé závodníky se nám podařilo vyzpovídat:
Jaké jsou vaše plány na aktuální sezonu 2015?
J:
Už se moc těším! V letošní sezoně pojedu za team
Dafit Motoracing seriál Europe Alpe Adria Championship
v kategorii supersport do 600 ccm.
K:

Teď stále ještě řeším techniku, na které letos
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pojedu, ale objevilo se pár nových sponzorů, kteří mě letos budou podporovat. Tím chci poděkovat
firmám Elektroinstalace Roman Směták, Womack, Vágner Sport, RST, Faviko CNC, Moravamotors
a Cams. Díky nim se letos zúčastním celého seriálu MČR v Road Racingu v kategorii supersport
do 600 ccm a na okruzích budu v rámci agenturního ježdění dělat instruktora pro hobby jezdce.
Představíte nám svůj závodní speciál?
J:
Je to motocykl Yamaha R6R ve specifikaci supersport.
K:
Zatím se jedná o R6R v úpravě superstock. Jestli to tak zůstane, se uvidí v nejbližších dnech.
Supersport by byl určitě lepší, ale bohužel jeho údržba je finančně náročnější, proto jsem zvolil variantu
superstock.
Čím se vaše závodní motocykly liší od sériových?
J:
Mají lepší brzdový a výfukový systém. Motor je upraven v souladu s předpisy na větší výkon.
Elektronika je závodní, má rychlořazení, což umožňuje zařadit rychlost bez ubrání plynu. Co se podvozku
týká, tak je kompletně vyměněný za závodní a má speciální kapoty. Změn je ještě mnohem více.
K:
Superstock je motorka, která nemá nijak upravený motor, ale výhodou je závodní elektronika,
rychlořazení, celý výfukový systém, komplet závodní podvozek, kapoty jsou bez světel a bez zrcátek.
Nemá ani stupačky pro spolujezdce a hodně věcí, které tam nemusí být, se odstraní nebo vymění
za lehčí, abychom maximálně snížili váhu motorky.

Máte mezi závodníky nějaký vzor?
J:
Párkrát jsem se svezl s Lukášem Peškem. Líbí se mi jeho styl jízdy, zvláště nájezdy do zatáček,
které jsou v tomto sportu velmi důležité. Mým největším vzorem je australský jezdec Moto GP Casey
Stoner, který již ale ukončil kariéru. Několikrát jsem ho viděl při Velké ceně na Masarykově okruhu
v Brně.
K:
Určitě jim je Jorge Lorenzo z Moto GP. Jezdí úžasně, konzistentně a nevzdává se, dokud závod
neskončí, i když to někdy na trati nevypadá dobře. Ale v mládí, když jsme jezdili na Hliník, to byl určitě
Roman Michalík .
Který okruh máte nejraději a který naopak nemusíte?
J:
Krásné jsou Hungaroring a Most, ty mám velice rád. Trochu mi vadí Slovakia Ring. Je sice
na jižním Slovensku, člověk si tam připadá skoro jako v Chorvatsku, má i výborné zázemí, ale některé
pasáže jsou zbytečně rychlé a umělé horizonty nebezpečné. Postavili je v místech, kterými projíždíme
v plné rychlosti. Když za horizontem někdo spadne, je těžké ho včas zahlédnout a vyhnout se mu.
K:
Určitě mám rád Most a Hungaroring, to jsou nádherné okruhy, kde vás jízda opravdu baví.
Nemíval jsem moc rád Brno, což přičítám dlouhým rovinkámi, kde jsem cítil nedostatečný výkon svých
motorek. Snad se to letos obrátí k lepšímu. Moc mi neučaroval ani maďarský okruh Panoniaring,
kde jsem bohužel zadřel motor. Z přírodních tratí se mi určitě líbí Hořice a vlastně každá trať má něco
do sebe, takže se nedá říci, že by mi nějaká nesedla, ale Hořice a ostravské Radvanice jsou hodně
zajímavé a baví mě.
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Jaké byly vaše závodnické začátky?
J:
První motokros jsem jel v patnácti. Předtím jsem dostal svou první motorku, dvoutaktní
„stopětadvacítku“ Honda. Začínal jsem ve volných závodech, další rok jsem získal národní licenci
a zúčastnil se přeboru Moravy.
K:
Ve 13 jsem si koupil starou Jawu 250 a s bandou mladých motorkářů jsem ji proháněl po místních
silnicích, ale opravdu závodní začátky jsem prožíval s motorkou Yamaha FZS 600 v seriálu Czech
Endurance Cupu.
Tento sport je jistě pro vás oba drogou. Co vás nejvíce na silničních závodech láká?
J:
Adrenalin, který je s ním spojený. Přestože závodím už dlouho, pořád si připadám, jako bych si na
závody jezdil odpočinout, i když tomu tak po fyzické ani psychické stránce není. Pořád závodění ale beru
jako odpočinek od všedních starostí.
K:
Na přírodních tratích to jsou určitě diváci, ti mě baví. Když vidíte, jak vám fandí a přijdou
za vámi po závodě nebo tréninku jen tak si popovídat a popřát hodně úspěchů, máte skvělý pocit. Ale
rád i soutěžím, touha být lepší než ostatní je ohromná motivace. Nic víc z toho nemáme, žádné peníze za
vítězství, děláme to jen pro ten úžasný pocit.
Už víte, co budete dělat po skončení kariéry závodního jezdce?
J:
V tom mám jasno! Mým velkým snem je koupit si cestovní motorku a projet na ní Evropu. Nejvíce
mě láká Francie a východ – Ukrajina a Rusko. Domluvit se s přáteli a takhle s nimi vyjet, to by byla
paráda!
K:

Koupím si konečně auto! :-D
Daniel Dobeš, redaktor

Významní rodáci
Již tradičně vám na stránkách zpravodaje představujeme slavné
a významné osobnosti Krhové. Dnes si připomeneme skromného
a úspěšného sportovce

pana Aloise Porubu, který by v letošním roce oslavil
101. narozeniny.
V Krhové prožil své dětství, sportovní začátky, první úspěchy. Již jako
mladý muž se zajímal o běh na lyžích. Vynikající výkony, píle, vytrvalost
a houževnatost ho dovedla k mnoha vítězstvím v rámci republiky, což mu
zajistilo i nominaci na Zimní olympijské hry v roce 1948, které se konaly
ve Švýcarsku ve Svatém Mořici. Mladí zapálení reprezentanti, mezi které
patřil i Alois Poruba, zabojovali a k překvapení všech naše družstvo
získalo bronzovou olympijskou medaili.
Pan Poruba se později odstěhoval do Nového Jičína, ale na svou rodnou
obec často a rád vzpomínal, srdcem zůstal vždy v Krhové. Vedle sportu
k jeho velkým zálibám patřila také myslivost, a tak pokud mohl, trávil rád
hodně času právě v krhovských lesích.
Pan Alois Poruba zemřel v úctyhodném věku 87 let.
V nedalekém Novém Jičíně bydlí dnes jeho syn, který se také rád vrací
do Krhové a na svého otce s námi zavzpomínal.
S panem Ivanem Porubou si povídal Ing.Vítězslav Kotas
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Víte že?
Pan Alois Poruba ve své cestě k nominaci do reprezentace Československé
republiky na ZOH 1948 mimo jiné také opakovaně v běhu na lyžích vyhrál
putovní pohár lyžařského závodu SK Krhová Memoriál Mirka Kašíka.
Miroslav Kašík, obyvatel Krhové byl zapojen v ilegálním národním odboji,
zatčený 7. března 1945 a usmrcen 9. dubna 1945.
Krásný pohár vyrobený v meziříčských hutích byl trvale věnován
od pořadatelů vítězi závodu Aloisi Porubovi. Rodina Porubova si velmi váží
tohoto počinu. Pohár byl věnován místnímu rodákovi a celé Krhové.
Pan Ivan Poruba, syn závodníka Aloise Poruby se rozhodl darovat tento
putovní pohár rodišti otce: Obci Krhová.
Věřím, že se tomuto poháru dostane důstojného místa a děkuji panu Ivanu
Porubovi za jeho vztah ke Krhové a vzácnou památku.
Ing.Vítězslav Kotas, redaktor

Krhová ani po 70 letech nezapomněla
na čtrnáct jmen, čtrnáct krhovských rodáků, životních osudů, čtrnáct obětí fašistické zvůle, zmařených
lidských životů … Proč? Protože si připomínáme konec 2. světové války, protože to za nás nikdo jiný
neudělá, protože si to tito lidé zaslouží. Zalistujme tragickými lety protektorátního kalendáře a věnujme
vzpomínku těm, kteří obětovali životy svobodě, zemřeli, aby ostatní mohli žít, pracovat, milovat
a radovat se.

1941
Pilař Vladimír sklář, narozen 22. prosince 1899, bytem v Krhové, zatčen 20. října 1941, příslušník
ilegálního odboje, popraven v Brně v Kaunicových kolejích 19. 11. 1941, ženatý, otec 1 nezaopatřeného
dítěte.

1942
Podmol Josef sklář, narozen 23. prosince 1904, bytem v Krhové, zatčen 31. října 1941, příslušník
ilegálního odboje, zemřel 5. února 1942 v koncentračním táboře v Mauthausenu, ženatý, otec
2 nezaopatřených dětí.
Podmol Alois dělník, narozen 19. května 1912 v Krhové, zatčen 28. listopadu 1941, příslušník ilegálního
odboje, zemřel v koncentračním táboře v Mauthausenu 11. 3.1942, ženatý, otec 1 nezaopatřeného
dítěte.
Blažek Oldřich brusič skla, narozen 23. ledna 1904, bytem v Krhové, zatčen 23. ledna 1942 pro
přechovávání Němci stíhaných osob, zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi 23. dubna 1942, ženatý,
otec 1 nezaopatřeného dítěte.

16

Podmol Ferdinand dělník, narozen 28. října 1910, bytem v Krhové, zatčen 6. ledna 1942, příslušník
ilegálního odboje, zemřel v koncentračním táboře v Mauthausenu 5. 6. 1942, ženatý.
Jurka Rudolf lakýrník, narozen 17. dubna 1913, bytem v Krhové, příslušník ilegálního odboje, zemřel
v koncentračním táboře v Mauthausenu 30. června 1942, ženatý, otec 1 nezaopatřeného dítěte.
Havelka František stolař, narozen 26. ledna 1904, bytem v Krhové, zatčen 9. dubna 1942 pro
přechovávání Němci stíhaných osob, zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi 21. listopadu 1942,
ženatý, otec 1 nezaopatřeného dítěte.

1943
Podmol Ladislav dělník, narozen 29. června 1920, bytem v Krhové, zatčen 30. října 1941 pro činnost
v ilegální komunistické straně, zemřel v koncentračním táboře v Dachau 1. února 1943, svobodný.

1944
Křenek František rolník, narozen 26. března 1888, bytem v Krhové, zatčen 27. dubna 1942 pro
přechovávání zbraní, zemřel ve věznici v Brigeu dne 8. dubna 1944, ženatý, otec 4 dětí.
Hykl Vojtěch sklář, narozen 8. února 1926, bytem v Krhové, zatčen 6. prosince 1944, příslušník ilegálního
odboje, zastřelen na útěku v Rožnově pod Radhoštěm 8. 12. 1944, svobodný.

1945
Blažek Eduard úředník, narozen 1. července 1904, bytem v Krhové, zatčen 14. ledna 1944, příslušník
ilegálního odboje, vězněn v Brně v Kaunicových kolejích a od 13. 1. 1945 nezvěstný, ženatý, otec
1 nezaopatřeného dítěte.
Janiš Ctibor technický úředník, narozen 5. února 1886, bytem v Krhové, zatčen 12. června 1940,
příslušník ilegálního odboje, zemřel po propuštění z internačního tábora 2. dubna 1945 v Krhové, ženatý,
otec 2 dětí.
Následují jména nezvěstných pracovníků v ilegálním národním odboji, kteří byli dne 6. dubna 1945
odvezeni z Brna-Kaunicových kolejí patrně transportem KL3 do koncentračního tábora v Mauthausenu
a tam usmrceni v plynových komorách 9. - 10. dubna 1945.
Kašík Miroslav kovodělník, narozen 31. července 1922, bytem v Krhové, zatčen 7. března 1945,
svobodný.
Polášek Michal sklář, narozen 4. srpna 1925, bytem v Krhové, vězněn pro pracovní sabotáž, zemřel
vysílením na cestě z koncentračního tábora domů dne 19. dubna 1945 v Alipi u Stříbra, svobodný.
Čest jejich památce.
Ing.Vítězslav Kotas, redaktor
Údaje v článku byly čerpány z brožury vydané nákladem Svazu národní revoluce ve Valašském Meziříčí, vytiskla Knihtiskárna
"Osvěta", společnost s r.o. ve Valašském Meziříčí.
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MS ČČK Krhová
Rádi bychom vás informovali o aktivitách a činnosti Místní skupiny Českého
červeného kříže Krhová.
V průběhu měsíce května se kroužek mladých zdravotníků při ZŠ v Krhové
zúčastnil opět okresní soutěže hlídek. V rámci zkvalitnění přípravy (nejen na
tuto soutěž) nám zapůjčila Městská nemocnice ve Valašském Meziříčí figurínu
na nácvik poskytování 1. pomoci.
V první polovině května se uskutečnil další vydařený ročník obecní veselice.
Místní skupina ČČK se společně s ostatními spolky aktivně zapojila do přípravy
a organizace celé akce.
Jak již bylo avizováno dříve, připravujeme v rámci zdravotní osvěty cyklus přednášek zkušených
odborníků na nejrůznější témata.
První přednáška proběhla dne 26. 5. 2015 v budově základní školy. Naše pozvání lektorovat přednášky
na téma laboratorní vyšetření, prevence, radiodiagnostika a logopedie ochotně přijali MUDr. Helena
Kosová, MUDr. Petr Wirth a Mgr. Žaneta Wirthová.
Všichni tři se velmi zodpovědně zhostili svého úkolu a pro ty, kteří přišli, připravili zajímavý a poučný
program. Tímto bychom jim ještě jednou rádi poděkovali. Pochvalu si zaslouží i malý Vendelín Wirth,
který trpělivě po celou dobu přednášky pomáhal s asistencí.
Další akcí, která nás v nejbližší době čeká, je příprava na Pohádkový les. Věříme, že nám počasí bude přát
a akce se setká s podobným ohlasem jako v minulých letech.
Na podzim chystáme nový cyklus přednášek. Těšíme se na další příjemné a užitečně prožité chvíle.
Marie Vrečková, MS ČČK Krhová

Klub seniorů Krhová informuje
Od vydání posledního čísla zpravodaje jsme toho
mnoho nestihli. V dubnu jsme otevřeli letní sezonu
zájezdem do Lipníka nad Bečvou. Prohlídku místních
pamětihodností spojenou s odborným výkladem ocenili
všichni účastníci. Jezdím často okolo a nikdy jsem
netušila, jak bohatou historii toto město má.
Po dobrém obědě jsme vyrazili na hrad Helfštýn, který
jsme navštívili již před deseti lety, ale opět nás příjemně
překvapil a potěšil i zasvěcený výklad průvodce. Závěr
zájezdu patřil lázním v Teplicích. Unavení, ale spokojení
jsme se vraceli do svých domovů. K příjemné atmosféře
celého dne přispěla i vstřícnost, ochota a v neposlední
řadě bezpečná jízda řidičky autobusu. Děkujeme.
Nezaháleli jsme ani v květnu. Pobavili jsme se na obecní veselici a závěr měsíce už tradičně patřil
posezení Pod Jehličnou v hospůdce u Bayerů, při dobrém gulášku a veselých tónech harmoniky paní
Evičky Vaculínové. Paní Evičce i Bayerům moooc děkujeme za příjemnou atmosféru, ke které přispívali
během celého odpoledne.
A co nás čeká v nejbližší době? Na 25. června 2015 plánujeme zájezd do ciziny, na Slovensko.
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Odjezd je od Bundárů v 6:50 na autobusové nádraží Valašské
Meziříčí, odtud v 7:00 budeme pokračovat ve směru Rožnov pod
Radhoštěm – Makov – Turzovka – Čadca - Krásno nad Kysucou Stará Bystrice, kde navštívíme skanzen kysucké dědiny Vychylovka.
Máme povoleno vyjet až k nádražní budově, odkud se v 10 hodin
po úvraťové železnici dopravíme výletním vláčkem až do skanzenu,
kde nás v 10:45 bude očekávat průvodce. Prohlídka nám zabere asi
hodinu, potom vyrazíme do Staré Bystrice, kde mezi 14. - 15. hodinou pro nás bude připraven v hotelu
hromadný oběd. Můžete se těšit na gulášek s pěti knedlíky. Posilněni vydatným obědem se vydáme
do ulic Staré Bystrice, kde kromě jiného za zhlédnutí určitě stojí orloj. S historií obce i orloje nás
podrobněji seznámí pracovnice informačního centra. Následovat bude osobní volno a po domluvě
vyrazíme na zpáteční cestu domů. Doporučuji výměnu eura, nezapomeňte občanský průkaz a svačinku.
Cena zájezdu: autobus 230+vstupné vlak +dědina 4 eura, oběd 3 eura, euro cca 28 Kč, tedy 7 euro
za 196 Kč. Celkem autobus, vstupné, oběd 426 Kč. Výměna eura je započítána do ceny zájezdu, bude
se platit hromadně. Určitě nějaká místa zbydou, tak pojeďte s námi, přihlášky u Jany Pavlicové.
Závěr června opět plánujeme strávit společně v „pohádkovém lese“. Už zbývá si jen přát pěkné počasí
a pak hurá na prázdniny.
Klub přeje všem příjemně strávené léto, dovolenou a pak s chutí do další poloviny roku. Aktivity
krhovských seniorů můžete sledovat i na stránkách - http://klub-senioru-krhova.webnode.cz/
Za Klub seniorů Krhová Jana Pavlicová

Myslivecké sdružení „Srnová“ Krhová
Jaro tak jako všechno dobré v životě utíká mílovými kroky. To letošní
poměrně bohaté na srážky prospívá přírodě. Tráva bují i v místech,
kde bychom to možná raději oželeli. Stromy snad přinesou
očekávanou úrodu.
I pro zvěř je toto období plodné. Od března lze při troše opatrnosti
spatřit na loukách i v lesích zajíce a bažanty. Později vyrazí
na procházku celé rodinky i s mláďaty. Kdo rád chodí do přírody,
jistě se setkal i se zvěří srnčí. Ta je v tomto období zvláště opatrná.
Většinu srn doprovází malá srnčata, a proto se vyhýbají hlučnějším a frekventovaným místům. Bohužel
někdy se setkání nevyhneme. Občas se stane, že pes při procházce se svým pánem narazí na srnče. I děti
často při hře v lese objeví v hustším porostu mládě a v domnění, že je tam samo a opuštěné, jej v dobré
víře z místa odnesou. V tomto případě se pokusme dětem vysvětlit, že mládě tam není samo, že někde
v blízkosti se pohybuje jeho matka. Čeká, až z místa odejdeme a ona se bude moci k mláděti vrátit
a odvést ho do bezpečí. Nehlaďme nalezená mláďata a omezme kontakt s nimi na minimum.
Když ovšem nalezneme mládě v místě, kde jsme našli jeho matku uhynulou, pak se snažme „sirotka“
zachránit. Pokud si nebudete vědět rady sami, neváhejte se obrátit na některého z myslivců ve vašem
okolí, případně na našeho zkušeného mysliveckého hospodáře pana Rostislava Podešvu,
tel. 606 848 436, který danou situaci vyhodnotí a rozhodne o dalším postupu.
Měsíc červen je nazýván Měsícem myslivosti. Byli bychom rádi, kdyby nebyl jen měsícem nás, myslivců,
ale všech, kteří se o přírodu a myslivost zajímají. Věřte, že naši péči a ochranu si „les“ opravdu zaslouží.
Buďme na svých procházkách ohleduplní k přírodě a všemu živému v ní. Chovejme se co nejtišeji,
pouštějme své čtyřnohé mazlíčky jen na místech, kde o nich máme přehled, učme i naše děti pěknému
vztahu k přírodě a všem živým tvorům. Myslivosti zdar!
Blanka Novotná, jednatelka Mysliveckého sdružení Srnová Krhová
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ZO ČZS – zahrádkáři
Zpráva o konání VČS ZO Krhová 25. 4. 2015
Dne 25. dubna 2015 se uskutečnila výroční schůze naší základní organizace. V příjemném
prostředí salonku restaurace u Bundárů jsme se sešli, abychom společně zhodnotili naši
činnost v uplynulém období, naplánovali, co nás čeká letos, příjemně si popovídali
a pobavili se.
Pozvání na naši schůzi přijali tito hosté: přítel Josef Blaha,
předseda ZO VM Krásno, předseda revizní komise při
Územním sdružení ČZS Vsetín, přítel Ing. Pavel Dušek,
předseda ZO Vsetín Jasenka, člen představenstva ÚS ČZS
Vsetín, paní Sylva Kristková, starostka obce Krhová,
paní Jana Pavlicová, předsedkyně Klubu seniorů Krhová,
paní Jarmila Kotasová, předsedkyně MS ČČK Krhová,
pan Jiří Mičola, předseda TJ Jiskra Krhová, pan Rostislav
Podešva, hospodář Mysliveckého sdružení SrnováKrhová, pan Ladislav Havel, velitel jednotky hasičů
v Krhové.
Ve své zprávě předseda vyzvedl nejen naši účast na společných akcích obce, ale i organizaci již tradiční
soutěže O hezkou zahrádku v Krhové. Jen nás trochu mrzí nízká účast soutěžících. Je to škoda, protože
v naší obci vidíme mnoho pěkných a upravených zahrádek a skalek. S velkým ohlasem a zájmem
veřejnosti se setkala i výstava Šikovné ruce v Krhové.
Velkou pozornost ve zprávě věnoval předseda naší hlavní činnosti, moštování jablek. Počasí v loňském
roce ovocnářství moc nepřálo, a tak jsme očekávali nižší ekonomický přínos. Byli jsme rádi, že obavy se
nenaplnily a nakonec jsme byli s výsledkem spokojeni. Vzájemné setkání nás zahrádkářů s představiteli
obce a zájmových spolků bylo velmi příjemné.
Poděkování patří všem, kteří se nějak zasloužili o dobré jméno našeho svazu a přispěli ke zdárnému
průběhu naší činnosti.
O tom, jaká byla atmosféra v salonku, se můžete přesvědčit na několika fotografiích v galerii 05/2015.
Více: http://cesky-zahradkarsky-svaz-krhova.webnode.cz
Těším se na další setkání.
Ing. Vítězslav Kotas, předseda ZO ČZS Krhová
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Krhová a Obec Krhová
pod záštitou starostky Ing. Kateřiny Halaštové

vyhlašují soutěž

HEZKÁ ZAHRÁDKA V KRHOVÉ 2015
Přihlásit se může každý občan, který vlastní v katastru obce Krhová zahrádku, zahradu, skalku…
Přihlášky do soutěže jsou k dispozici na obecním úřadě nebo ke stažení na www.krhova.cz. Vyplněnou
přihlášku spolu s fotografiemi můžete odevzdat nebo poslat na Obecní úřad Krhová nebo odeslat
elektronicky emailem na adresu obec@krhova.cz.
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Okénko fotbalu v Krhové
Letmý pohled do historie fotbalu v Krhové
Čas, který běží kolem nás, je relativní. Jednou představuje celou věčnost,
podruhé znamená pouhou epizodu. 75 let trvání sportovního klubu
a organizované kopané v Krhové je období na první pohled krátké, ale velmi
bohaté na dramatické události okolo tolik přitažlivého fotbalového míče
a sportu vůbec.
Vrátíme-li se k počátkům kopané v Krhové, musíme vzpomenout období před r. 1940. V této době
mnoho mladých místních lidí vyvíjelo sportovní činnost ve Valašském Meziříčí a chyběl zájem založit
vlastní sportovní klub v Krhové. Teprve z popudu Jindřicha Saksy byla organizována první fotbalová
jedenáctka, tehdy ještě „na divoko“ a bez vědomí svého mecenáše si říkala „Saksova“. Hrálo se na
Lužníku, na pozemku pana Klímy, a právě tady se zrodila myšlenka založení řádného sportovního klubu.
Byl to později předseda pan I. Nesvadba, který se zasadil o to, aby mládež provozovala řádnou kopanou.
Tehdejší situace v obci a nepochopení vlivných osobností tomu však bránily. Nakonec to byla přece
jenom mládež sama, která se zasadila o založení Sportovního klubu Krhová. Dne 15. 5. 1940 navštívil
pozdější kapitán I. mužstva Joža Poboříl pana V. Pírka s žádostí, aby se stal patronem a pomocníkem při
založení SK Krhová.
Již na první informativní schůzce 17. 5. 1940 se sešlo 61 sportovních nadšenců. Byl zvolen přípravný
výbor ve složení: I.Nesvadba, A. Janošek, V. Pírek, J. Saksa, Z. Mokroš, R. Liberda, E. Širůček, J. Daněk
a V. Holčák. Tímto aktem byl položen základ prvního sportovního klubu v obci.
Ustavující valná hromada, která se konala 28. 6. 1940 v prostorách kina Elektra, byla dokladem toho, jak
velký byl zájem o rozvoj sportovní činnosti. 147 přítomných zvolilo první výbor ve složení: I. Nesvadba předseda, J. Saksa a J. Pilař- místopředsedové, V. Pírek - sekretář a jednatel, Z. Mokroš - matrikář,
R. Liberda - zapisovatel, R. Zetek - pokladník, A. Janošek - hospodář, M. Stříteský – náčelník. Členy vedení
se stali i pánové: F. Frňka, B. Stromšík, E. Stromšík, V. Holčák, B. Tyralík, R. Riedl, F. Malík, B. Adamík,
K. Kos a O. Šír.
Již 1. 8. 1940 byla podána přihláška do asociace SŽF M. Ostrava. Téměř současně byl založen odbor
házené vedený F. Frňkou, v říjnu pak odbor stolního tenisu, v jehož čele stáli R. Leberda a R. Bohna.
Odbor zimních sportů a divadelní odbor již v zimní sezóně téhož roku vyvíjely bohatou činnost.
Po roce tvoří SK dvě družstva kopané (kapitán J. Pobořil, trenér A. Kučera), dorostenecké družstvo
a družstvo žáků, dále dvě družstva házené (kapitán R. Mikolášek), dvě družstva žen (kapitánka
M. Divoká), družstvo stolního tenisu se 13 členy. Aktivní zůstává i odbor zimních sportů, odbor divadelní
a zábavní. V této době má klub 229 členů.
Pro úspěšnou činnost SK bylo životní nutností zajištění vyhovujícího a regulérního hřiště. Dnes
si neumíme ani představit, kolik práce muselo být vynaloženo, než se z pozemku pana Klímy na Barvířce
stalo opravdové hřiště, které se na řadu let stalo centrem místního sportovního dění.
Neděle 11. října 1942 byla v Krhové velkým svátkem všech sportovců a příznivců kopané - bylo
slavnostně otevřeno nové hřiště. Noviny České slovo s tímto datem přinesly o této události podrobné
informace: Dnešní sportovní neděle SK Krhová v rámci otevření sportovního hřiště na „Barvířce“ bude již
ve znamení dopoledních bojů, a to: v 9 hodin propagační běh napříč Krhovou (cíl u kaple Krhová),
v 10 hodin přátelský zápas házené žen SK Krhová- SK Zubří, v 11 hodin na hřišti u „Fojtství“ házená můžu
SK Krhová- VB Lipník. Odpoledne je vyplněno dvěma zápasy v kopané, a to na novém hřišti na „Barvířce“.
Ve 14 hodin se utkají staří páni SK Krhová - SK Valašské Meziříčí a v 16 hodin v hlavním zápase nastoupí
závodní mužstvo SK Krhová proti II. divizi SK Slezská Ostrava. Mezi odpoledními zápasy budou provedeny
ukázky lehké atletiky a bude koncertovat hudba ČMS.
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Fotbalové mužstvo tehdy tvořili tito hráči: Svák, Poboříl, Táborský, Saksa, Kašík, Pernický, Turek,
Vanduch, Petřek, Grossmann, Šmahlík, Liberda, Kos, Jurečka, dále pan Mikolášek, Hronek, Beckel,
Karban, Geryk, Slovák, Buš, Frňka, Batula, Štumer, Polách, Tobiáš, Kudělka a Tesarčík.
V témže roce se zaregistrovali pánové Stolař, Bumbala, Pražákovi, Černoch, Kateřiňák, Drozd, Valoušek,
Klvánek, Vanduch, Vojkůvka, Kočí, Adam a Stolařík.
V roce 1943 pak tým doplnil Pavlín, Sadílek, Pustějovský, Klíma, Klásek, Plandor, Konvičný, Frňka
a přestup hlásí A. Klásek.
Založení SK spadá do období fašistické okupace, což poznamenalo osudy mnohých členů klubu. Přes
nepřízeň doby podávají zápisy informace o bohaté činnosti klubu i o událostech, které u člověka dnešní
doby vyvolávají spíše úsměv. Posuďte sami: 24. října 1943 žádá rozhodčí O. Slíva o přistavení kola
na nádraží (v poznámce- lístek došel pozdě, nemohlo býti vyhověno), SK Hrachovec žádá o zapůjčení
míče, SK Dolní Bečva odvolává zápas pro nedostatek rekvizit, u příležitosti „kácení máje“ žádá výbor
SK Strojní pivovar v Rožnově o zvýšení přídělu piva pro pana Pražáka, tehdejšího hostinského v budově
dnešní knihovny. Zemský spolek pro péči o tělesně postižené v Brně zasílá balík, který obsahoval bylinný
destilát a mentolovou vazelínu k masážím.
První léta organizované kopané v Krhové byla velmi úspěšná, byla obdobím největší slávy v 75leté
historii a vyvrcholila vybojováním účasti v I. B třídě. Všem, kteří se o to zasloužili, ať už hráčům
či organizačnímu týmu, patří naše uznání a obdiv.
V roce 1946 odchází řada hráčů za zaměstnáním, do škol a plnit své povinnosti základní vojenské služby,
a tak dochází k přestavbě mužstva. Po roce působení v I. B třídě sestupuje do II. třídy mužstvo, ve kterém
hrají: L. Konvičný, L. Jurečka, Petřek, F. Orság, Klvánek, Čaník, Svák, L. Frňka, Kos, Hronek, S. Skýpala,
Šmehlík, Kateříňák, Z. Malík, F. a J. Brázdovi, Dosoudil, J. Horák, F. Janoš, L. Horák, Maceček, bratři
Kláskovi, Pavlica-Palec, Pražák, Válek, L. Táborský, Z. Konvičný, Pernický-Švícko a další.
V letech 1950-53 se v mužstvu vystřídala řada dalších hráčů: J. Skoček, F. Rara, Bukovjan, Blažek,
J. Vašek, Křenek, Urban a další. V roce 1954 mužstvo doplnili mladí hráči - V. Martinek, A. Táborský,
V. Pavlica, L. Pavlica, K. Vašut. Nesystematické vedení i přechodný nedostatek hráčů způsobený
odchodem na vojnu znamenal útlum a klid. Pak se činnost oddílu na krátkou dobu opět oživuje,
aby vzápětí znovu stagnovala.
Rok 1958 je rokem znovuzrození kopané v Krhové, do mužstva přichází mladá krev, začíná se s výstavbou
nového hřiště. Trenérskou funkci vykonává s nadšením a příkladnou obětavostí Josef Švihel. Zárukou
úspěšného rozvoje krhovské kopané je nově ustavený výbor, ve kterém pracovali J. Pobořil, V. Stolař,
J. Stolař, J. Pilař, J. Pernický, M. Stolař a další.
V 60. a 70. letech došlo v životě oddílu kopané k podstatným změnám. Zlepšily se materiální podmínky,
bylo dobudováno nové škvárové hřiště (slavnostně otevřeno v roce 1962), postaveny kabiny se sociálním
zařízením, mužstva získala patřičnou výstroj. Ve funkcích členů výborů a vedoucích jednotlivých mužstev
se vystřídala celá řada osobností F. Zuzaňák, A. Dobeš, J. Stromšík, J. Urban, J. Kovář, V. Kalina,
B. Stromšík, Počinek.
Ve funkci trenérů se vystřídali Švihel, Žabčík, bratři Caisbergrové, A. Klásek, Roob a někteří další.
Tehdejší výčet hráčů doplňme ještě jmény: M. Skýpala, J. Maděra, J. Klvánek, F. Zuzaňák, J. Kateřiňák,
V. Stromšík, P. Pernický, B. Redl, Z. Květoň, J. Stolařík, L. Stolařík, K. Hrachovec, B. Orság, L. Černý,
V. Vašát, J. Kalina, J. Janda, V. Pobořil, S. Kliment, P. Starůstka, K. Malík, K. Hanush, M. Zelenka, J. Zetek,
M. Zetek, J. Maleňák, J. Martinek, P. Starůstka, Z. Sýkora, F. Havel, J. Ondroušek, J. Novák, J. Fouich,
L. Caisberger, K. Tichánek, Výbar, Slovák, L. Karban, Beneš, S. Hronek.
Jen krátce jsme připomněli 75letou historii našeho klubu, mnozí jmenovaní již mezi námi nejsou,
ale právě jim patří největší poděkování za to, že Jiskra žila, žije a dlouho žít bude.
za oddíl kopané tajemník, Jaroslav Pavlica, foto Vilém Pavlica
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Zleva: T. Svák, V. Pavlica, F. Zuzaňák, J. Stromšík,
J, Mach, S. Otáhe. Dole: T.Táborský, A. Stolařík,
J. Stolař, J. Martínek

Staré hřiště na Barvířce. Shora vlevo: Jan Vašek, Tonda Svák, Brunek Riedl, Olin
Šmahlík, Vladimír Kos, Laďa Pavlica, Jindřich Pobořil,???, Dole: Jarek Stromšík, Mirek
Skýpala a Petr Pilař

Mladší přípravka Jiskry 2015. Uvedené fotografie jsou nejstarší dochované z roku 1953 a nejnovější
z letošní veselice.

Fotbal je radost, proto ho hrajeme!

Oslavy 75 let založení fotbalového oddílu Jiskra Krhová
Dovolte mi pozvat všechny bývalé hráče, naše příznivce a sponzory na oslavy 75. výročí založení kopané
v Krhové. V sobotu 4. 7. 2015 od 15 hodin pořádáme malé posezení v prostorách fotbalového hřiště.
Přijďte si připomenout časy, kdy jste v Krhové proháněli kulatý nesmysl, který nám všem učaroval. Dejte
prosím vědět svým spoluhráčům, protože na všechny nemáme kontakty. Těšíme se na setkání s vámi.
Program oslav bude probíhat už od časného rána. Pořádáme již tradiční turnaj Jiskra Krhová cup. Turnaj
v malé kopané (5 + brankář) na dvou hřištích ve dvou kategoriích. Skupina profi - aktivní registrovaní
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hráči a skupina super elite - amatéři, neregistrovaní, staří páni a mládež. Přihlášky zasílejte sms zprávou
na telefon 608 421 763. Počet družstev je omezen.
Účast na oslavách nám přislíbilo naše družební fotbalové mužstvo ze Slovenska FK Manín Podmanín.
Věříme v pěkné počasí a bohatou účast.

Pomůžete nám doplnit fotoarchiv Jiskry?
Obracíme se na vás s prosbou, pokud vlastníte fotografie z libovolného období sportovní činnosti
v Krhové, pomozte nám doplnit náš fotoarchiv. Můžete přinést fotografie na obecní úřad nebo do školy,
kde si fotografie naskenují a ihned vám je vrátí. Zároveň prosíme o stručný popis fotografie (rok, název
akce, jména). Potřebujeme také váš písemný souhlas s tím, že tyto fotografie můžeme použít pro
potřebu Jiskry a obce Krhová.
Za vaši vstřícnost a ochotu děkujeme.
Jaroslav Pavlica, tajemník oddílu
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Okénko sportu v Krhové
Tenisový klub Krhová zahájil novou sezónu 2015.
Členové Tenisového klubu Krhová odstartovali letošní sezónu netradičně tradičně – jarními
brigádnickými pracemi uvedli celý areál do hratelného stavu. To, co obvyklé jarní práce ozvláštnilo, bylo
zbudování venkovní pergoly nad stávajícími lavičkami umístěnými před šatnami tenisového klubu. Parta
šikovných tenistů pod vedením svého předsedy svépomocí zbudovala betonové pilíře. Na nich následně
tesařští mistři vystavěli dílo, které přispěje k větší pohodě nejen při tenisových turnajích, ale pro
kohokoli, kterého v tenisovém areálu zastihne nepřízeň počasí. Celková částka investice
činila 35.000,-Kč.
Tímto zveme i kterékoli jiné zájemce, o tento druh sportovního vyžití, tím i jeho popularizaci, a to nejen
z místního nebo blízkého okolí.

Tenisový klub Krhová si Vás dovoluje pozvat na tenis!
Ceník pro rok 2015:
Celoroční vstup pro nečleny (rekreanti )
Jeden dvorec na jednu hodinu
Jeden dvorec na celý den
Dva dvorce na celý den
Kontakty:

1 200.Kč
80.Kč
750.Kč
1500.Kč

Marek Janda, tel.: +420 777 77 82 85, e-mail: marek.krhova@seznam.cz
Jaroslav Skořepa, tel.: +420+420 603 96 15 73, e-mail: skorepa-ddm@seznam.cz

Díky všem zúčastněným za jejich účast, nejen v osobním čase.
Ing. Roman Král, tajemník TJ Jiskra Krhová

Inzerce
V rubrice inzerce chceme dát možnost prezentace firmám, jejichž majitelé mají trvalý pobyt v naší obci.
Cena za zveřejnění inzerce byla stanovena Radou obce Krhová na 200 Kč za inzerát velikosti A5.
Inzeráty zasílejte na adresu redakce@krhova.cz.
Iveta Holzerová, redaktorka
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RESTAURACE U BUNDÁRŮ NOVĚ NABÍZÍ
Jablko,
bezový
květ
a červené lesní ovoce. S
těmito třemi příchutěmi
nyní přichází do Česka
značka
Strongbow.
Původně britský cider,
neboli zkvašený jablečný
mošt se 4,5 procenty
alkoholu.

Je skvělým osvěžením nejen
v horkých letních dnech,
ale i příjemným zpestřením
pro ty, kteří rádi objevují
netradiční
a
zajímavé
chutě.
Uvedením
pšeničného piva navazuje
Krušovický
pivovar
na
dávnou
tradici
výroby
pšeničných piv v Čechách.
Ta se v našich zeměpisných
šířkách vařila do poloviny
devatenáctého století, než
je vytlačily světlé ležáky.
Pšeničná piva takzvané
weizenbiery nebo také
weiβbiery v současnosti
pocházejí
nejčastěji
z
Bavorska a části Rakouska,
kde jsou velice populární.
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