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Co se děje na obecním úřadě
Milí spoluobčané,
období letních prázdnin je za námi a vám se dostává do rukou nové číslo Krhovského zpravodaje, které
přináší zajímavé zprávy a užitečné informace z naší obce. Při psaní těchto řádků přemýšlím o tom čím
začít, nerada bych na něco zapomněla, a tak jen namátkou vybírám některé z úspěšných akcí: zahajovací
ročník Pohádkového lesa, vernisáž na obecním úřadě, realizace investic do MŠ a ZŠ, zakoupení části
areálu Gybas, obnova náměstíčka, oprava a nátěr zábradlí podél ulice Hlavní, rekonstrukce místního
rozhlasu, získání dotací na revitalizaci ZŠ, technické vybavení knihovny i na kompostéry.
Ani v následujících dnech, týdnech a měsících nechceme zahálet, čeká nás připravovaná realizace
dopravního značení i opravy místních komunikací, stejně jako pořízení nových autobusových zastávek
a mnohé další. V neposlední řadě za zmínku stojí i vytvoření obecního znaku, symbolu obce, který jistě
potěší nejen heraldiky. O všem se dočtete podrobněji v následujících příspěvcích.
Uvedený výčet některých realizovaných i připravovaných projektů a aktivit svědčí o tom, a jako starostka
obce mohu s čistým svědomím konstatovat, že Krhové se daří dobře. Je pravda, že ne všechno se nám
vždy podaří tak, jak bychom si představovali, často hledáme správnou cestu mezi velmi protichůdnými
názory, prakticky neustále svádíme boj s časem a řešíme více věcí najednou. Tímto chci jen říci,
že se stále učíme a ještě nějakou dobu potrvá, než se nově získávané zkušenosti plně promítnou
do chodu obce.
V poslední době mě však znepokojují informace a komentáře, které se objevují na soukromých
sociálních sítích. Neznalý čtenář by z některých příspěvků mohl usoudit, že Poličná a Krhová navzájem
soupeří o přízeň svých občanů. Ráda bych uvedla, že našeho přátelství s Poličnou si velmi vážím,
od počátku samostatné existence obou obcí si pomáháme, předáváme zkušenosti, poskytujeme
si zpracované materiály, v případě potřeby jsme v kontaktu. S vedením obce i zaměstnanci Poličné
vycházíme velice dobře, a když se v Poličné nějaká věc podaří, mám upřímnou radost, protože sama
nejlépe vím, kolik starostí a úsilí práce ve vedení obce obnáší. To, že některé záležitosti řešíme odlišně

nebo organizujeme jiné kulturní a sportovní akce, považuji za naprosto přirozené. Byla bych nerada,
aby sociální sítě, které mají lidi spíše spojovat a napomáhat lepší komunikaci mezi nimi, nabouraly hezký
vztah se spřátelenou obcí, se kterou máme společné nejen datum vzniku.
V závěru bych ráda popřála všem malým i velkým školákům úspěšný start do nového školního roku,
zahrádkářům bohatou úrodu a všem ostatním spoluobčanům podzimní pohodu a klid.
Sylva Kristková, starostka

Vybíráme znak obce
Znak obce, reprezentativní symbol Krhové, nám doposud chybí. Zpracování návrhu obecního symbolu
jsme svěřili uznávanému heraldikovi a výtvarníkovi panu Zdeňku Velebnému, který byl jako jeden
ze sedmi členů v ČR pasován na Rytíře řádu české heraldiky. Zabývá se hlavně osobní, obecní a městskou
heraldikou i vexilologií. Parlamentní komisí ČR bylo schváleno již více než 150 jeho obecních a městských
znaků a vlajek.
Všichni máme nyní jedinečnou možnost seznámit se s jeho návrhy a zároveň rozhodnout o výběru
nejzdařilejší podoby. Postup je jednoduchý: vyberte variantu znaku, která se vám nejvíce líbí, a hlasujte
přímo v anketě na www.krhova.cz. Hlasovat můžete i prostřednictvím anketního lístku, který je vložen
do tohoto zpravodaje a který odevzdejte na obecním úřadě. Termín uzávěrky ankety je 15. října 2014.

Návrhy znaku obce Krhová:

varianta 1

varianta 2

varianta 3

Vysvětlení heraldika:
Při tvorbě znaku jsem vycházel z následujících skutečností:




z historické pečeti, na níž se nachází radlice a dva listnaté stromy
z tradice lázeňství, která využívala jehličí jedle a vody
z historického umístění obce na Valašsku, podél potoka Krhůvka

Vlnitá pata štítu s jedlovými větvemi symbolizuje potok a lázeňství. Dva vykořeněné listnaté stromy
vychází z historické pečeti. Tři kopce symbolizují hornatý ráz krajiny.
Po ukončení ankety bude vítězný návrh znaku zpracován do finální podoby a předložen ke schválení
Parlamentu ČR.
Těším se na váš zájem o výběr našeho obecního znaku.
Sylva Kristková, starostka

Zajímavosti o historickém pečetidle
Dle vyjádření PhDr. Tomáše Baletky, PhD., ředitele archivu ve Vsetíně, měla Krhová v minulosti pouze
pečetidlo. Na pečetidle obce Krhová, jehož nejstarší otisk je z roku 1749, je vidět uprostřed pečetního
pole radlice mezi dvěma listnatými stromy, vpravo (heraldicky) menším a vlevo větším. V pečetním
obrazu jsou pak nahoře písmena GDEK, patrně ve významu Gemeinde Krhova tj. obec Krhová. Totéž
pečetidlo užívala obec prokazatelně ještě v roce 1850 a možná i později. V 1. polovině 20. století však
už obec nepoužívala na svých úředních razítcích žádnou symboliku.

Pečeť obce Krhová na rektifikačních aktech panství
Rožnov-Krásno z r. 1749 (MZA v Brně, fond D 2, sign.
R 50/1).

Krhovská pečeť na dokumentu z roku 1850 (SOkA Vsetín,
Archiv obce Krhová, inv. č. 49).

Sylva Kristková, starostka

Poděkování za finanční dary obci
Milí spoluobčané,

uvědomuji si, že dnešní doba nepřeje rozdávání peněz, o to více si vážím finančních darů, které naše
obec obdržela. Chtěla bych touto cestou poděkovat firmě Josef Martinek, která přispěla částkou 5 tis. Kč
na tisk Krhovského zpravodaje, Ing. Pavlu Mačkovi, který věnoval částku 50 tis. Kč na opravu místní
komunikace a firmě MK-STAV Building s.r.o., která sponzorovala opravu kabin u fotbalového hřiště.
Poděkování patří i vám - občanům, radním a zastupitelům za aktivní pomoc při nejrůznějších pracích.
Pomáháte bez nároku na finanční odměnu, pouze s pocitem, že jste podpořili dobrou věc. Netroufám
si jmenovat, je vás mnoho a Krhová může být na vás náležitě pyšná.
Sylva Kristková, starostka

Vítání občánků
Nejkrásnější ze všech dárků vkládá život do kočárků…
Počátkem prosince se uskuteční v pořadí již druhé
slavnostní vítání občánků do života. Těší nás zájem rodičů
o tuto významnou společenskou událost v životě Krhové.
Akce je podporována vedením obce, a tak stejně jako před
rokem i letos předáme novým občánkům hodnotné dárky.
Termín konání upřesníme na webových stránkách
a na informačních tabulích obce.
Rádi bychom vyzvali rodiče dětí narozených v roce 2014
a také dětí, které se nezúčastnily vítání v roce 2013,
aby se přihlásili na e-mailové adrese obec@krhova.cz nebo
osobně na Obecním úřadě v Krhové, a to nejpozději do 15. listopadu 2014.
Bylo nám nesmírně líto, že v loňském roce jsme na některé občánky zapomněli, ale z legislativních
důvodů obec nedokáže sama s jistotou evidovat všechny „krhovské“ novorozence.
Za Komisi pro občanské záležitosti
Věra Čačková, zastupitelka

Soud o lesy a hájenku
Dobrou zprávou měsíce července bylo rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě,
který vydal jednoznačný a pravomocný rozsudek, že předmětné lesní pozemky
a hájenka patří Krhové.
Město Valašské Meziříčí avizuje, že se proti tomuto rozsudku bude dovolávat
k Nejvyššímu soudu, na což má samozřejmě právo.
Pevně věřím, že výše zmíněný jednoznačný rozsudek ve prospěch naší obce bude
potvrzen i dalším soudem.
Sylva Kristková, starostka

Náměstíčko v Krhové
Náměstíčko v Krhové prošlo zaslouženou ozdravnou
kúrou. Parčíku u sochy prezidenta Osvoboditele místní
neřeknou jinak než náměstíčko. Dlouhé roky tento
„střed“ naší obce chátral a rozhodně nebyl dobrou
vizitkou Krhové. Nyní je už pohled na prostranství poblíž
kapličky a potoka mnohem, mnohem hezčí.
Díky zahradní architektce Evě Linhartové se podařilo
vykouzlit příjemné prostředí s množstvím okrasných
květin a keřů. Došlo k vyklučení starého nesouvislého
živého plotu u cesty, byl odvezen a zlikvidován veškerý

bioodpad. Provedený průklest v okolí pomníku Tomáše Garrigua Masaryka otevřel a prosvětlil
prostranství, a tak jsou již konečně viditelné i pamětní desky. Keře dřištálu, zimostrázu, tavolníku
a ptačího zobu vytvořily nižší živé plůtky, které v liniích lemují chodníčky. Hortenzie, sasanky, čechravy
svými květy zdobí rohy parčíku i okolí pomníku. Po kompletní výsadbě na řadu přišlo položení
zahradnické geotextilie, která chrání proti prorůstání plevelů a trávy. Následovalo zatížení mulčovací
kůrou, která okrasné trvalky a keře opticky oddělila od trávníku.
Jistě jste si také všimli nového masivního zábradlí na mostu u kapličky a sloupků spojených řetězy
v obloucích podél potoka, které nahradily zkroucené, zrezavělé a naprosto nevyhovující nevzhledné
původní „trubky“.
Úprava náměstíčka se povedla, a tak se Krhová opět může něčím pochlubit!
Daniel Dobeš, redaktor

Zábradlí podél silnice prokouklo
Všimli jste si něčeho nového při projíždění Krhovou po hlavní dopravní tepně?
Určitě jste nepřehlédli rekonstrukci zábradlí na ulici Hlavní, která proběhla za spolupráce s Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje (ŘSZK), pracovištěm Valašské Meziříčí. ŘSZK dodalo materiál – barvy a ředidla, obec
zorganizovala a zaplatila pracovní sílu. Během prázdnin si brigádníci pořádně procvičili svá zápěstí.
Za pomocí brusného papíru nejdříve odstranili původní nátěr a pak na řadu přišly rukavice i štětce s bílou
a červenou barvou. Nové zábradlí je nejen mnohem pěknější, ale také splňuje podmínky bezpečného
silničního provozu. Všem brigádníkům zapojeným do akce „nové zábradlí“ moc děkujeme za pracovně
strávené prázdniny!

Daniel Dobeš, redaktor

Lepší služby občanům
Krhová má za sebou téměř dva roky své samostatné existence. V životě obce to není dlouhá doba,
ale ohlédneme-li se zpět, uvidíme, že se mnoho změnilo k lepšímu, mnoho se podařilo a mnoho
plánujeme.
Pro zkvalitnění života v obci a zajištění veřejných služeb našim občanům je nezbytné vybudování
odpovídajícího technického zázemí, a proto zastupitelé na svém srpnovém zasedání schválili koupi haly
v areálu GYBAS.
Podnikatelé Gybasovi, kteří vlastní AGROBAZAR
v Krhové, se rozhodli v průběhu několika příštích let
omezit své podnikání až k jeho úplnému ukončení.
Zároveň plánují postupně prodávat i jednotlivé části
svého areálu. S návrhem jeho postupného odprodeje
majitelé oslovili i obecní zastupitelstvo.
Výhodná pozice a široké využití velkoplošných hal
představují příležitost, jak zajistit technické zázemí
důležité pro další rozvoj Krhové. Nabídka odkoupení
areálu po částech je výhodná i z ekonomického hlediska,
protože jednorázově nezatíží rozpočet obce.
V první etapě byla obci nabídnuta ke koupi hala o velikosti 10 m x 40 m. Uvnitř je v jedné třetině
vybudována zateplená dílna včetně montážního kanálu a portálového jeřábu. Dílna poslouží technickým
pracovníkům obce jako zázemí při různých opravách nejen v nepříznivém počasí. Prostorný sklad
nabídne všestranné využití jako garáže, sklad materiálu, sběrné místo aj.
Věříme, že investice do vybudování technického zázemí obce přinese užitek nám všem.
František Čáň, radní obce

Nové autobusové zastávky
Už brzy se v naší obci objeví dvě nové moderní autobusové zastávky, které jistě cestujícím zpříjemní
čekání na hromadnou dopravu. Nevzhledné plechové budky na zastávce Krhová, restaurace a Krhová,
Jednota nesplňují požadavky dnešní doby a říkají si o nutnou výměnu. Rozhodně již dlouho patří do šrotu
a je jistě potěšující, že nebudou už dlouho „strašit“ projíždějící auta ani kolemjdoucí.
Obě tyto autobusové zastávky čeká rozsáhlá rekonstrukce. Půjde o nové stavby, a to od základů. Jejich
provedení se ponese v podobném stylu jako dosud jediná rekonstruovaná zastávka Krhová, Lipta. Těšit
se můžete na moderní design i materiály - kombinaci oceli, dřeva, skla a polykarbonátu. Nově bude
položena i dlažba.

Daniel Dobeš, redaktor

MHD-možná změna trasy
Jako každý rok i letos začne od prosince platit nový jízdní řád pro MHD. V této
souvislosti bychom vás rádi oslovili s návrhem možné změny trasy.
Současná trasa MHD vede od zastávky Krhová, u přejezdu k zastávce Valašské
Meziříčí, sklárny a dále pokračuje na zastávku Tesla I k autobusovému stanovišti
(v mapě vyznačeno červeně).
Úměrně se snížením počtu zaměstnanců pracujících v areálu skláren poklesla
i „vytíženost“ této zastávky. V případě vašeho zájmu by bylo možné upravit trasu
autobusové linky tak, že by od zastávky Krhová, u přejezdu neodbočila k zastávce
Valašské Meziříčí, sklárny, ale pokračovala by dále rovně po ulici Rožnovská na zastávku U skláren (lidově
U Lidlu). Odtud by navázala na původní trasu k zastávce Tesla I a pokračovala k autobusovému stanovišti
(v mapě vyznačeno černě).
Pokud využíváte služeb MHD a máte zájem se k návrhu vyjádřit, odpovězte prosím prostřednictvím
dotazníku vloženého do tohoto zpravodaje nebo v anketě na webových stránkách obce www.krhova.cz.

Ing. Petr Ševčík, redaktor

Lavičky slouží k odpočinku
Koncem minulého roku vyjádřila většina občanů Krhové
v dotazníkovém průzkumu souhlas s umístěním nových
laviček v naší obci, a tak jsme začali vyhledávat lokality
pro jejich umístění. Při výběru vhodných míst rozhodoval
hezký výhled do okolí, blízkost vycházkových cest i vlastník
pozemku.
Celkem se našlo 14 míst, která splňovala naše
předpoklady. Jen namátkou uvádím: Pod Kameněm,
V Břízkách, Kulíšek... Většinu laviček se nám podařilo
umístit na obecní pozemek, pouze dvě lavičky se nachází
na parcelách soukromých, jejich majitelé však byli velmi
vstřícní a s umístěním souhlasili. Za to jim moc děkujeme. Celý plánek rozmístění laviček je zveřejněn
na internetových stránkách Krhové. Lavičky mají standardní provedení s betonovou kostrou, dřevěnými
sedačkami a opěradly. Nová odpočívadla jsou zabetonována, abychom předešli jejich odcizení. Všechny
práce spojené s jejich instalací a malou úpravou okolí byly provedeny svépomocí a poděkování patří

především Zdeňku Adamcovi, Radimu Zetkovi, Petru Vrečkovi a Petru Grencnerovi. Když bylo třeba
větších terénních úprav, pomohl jako vždy František Čáň.
Věříme, že lavičky budou sloužit úplně všem a přinesou nám radostné chvilky při procházkách po naší
obci a okolí. Vaše spokojenost je nám největší odměnou za vykonanou práci.
Za komisi pro rozvoj obce
Petr Grencner

Kompostéry
Obec Krhová rozdá občanům 400 kompostérů

V minulém díle Krhovského zpravodaje jsme vás informovali o přípravě žádosti o dotaci v rámci
Operačního programu Životní prostředí. Obec Krhová byla úspěšná a předložená žádost o dotaci
na Státní fond životního prostředí byla schválena. V současné době probíhají administrativní kroky jako
je vyhlášení výběrového řízení na dodavatele kompostérů a předložení podkladů nutných pro vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Po kontrole všech dokumentů Fondem poskytneme občanům 400 kompostérů o objemu 900 litrů, které
budou pořízeny z dotace Operačního programu Životní prostředí v rámci prioritní osy 4 - Zkvalitnění
nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Tímto krokem chce obec podpořit
občany, aby biologický odpad recyklovali, a tak přeměnili na organické hnojivo.
Zájemce o kompostér musí splňovat tyto podmínky:
 o kompostér se přihlásí (viz níže),
 má trvalý pobyt na území Krhové,
 kompostér umístní na území Krhové,
 nemá žádné nedoplatky na poplatcích za odpady.
Kompostér bude zapůjčen občanovi na dobu pěti let.
Po uplynutí doby pěti let (tzv. udržitelnost projektu) přejdou kompostéry do vlastnictví občanů.
Stále ještě máte možnost se o kompostér přihlásit. V případě zájmu kontaktujte obec, ať už
telefonicky na čísle 730 517 162, elektronicky (obec@krhova.cz) nebo osobně. Celkový počet
kompostérů je omezen na 400 kusů, proto v případě vašeho zájmu neváhejte a přihlaste se včas.
Bioodpady tvoří téměř polovinu obsahu kontejnerů na směsný komunální odpad,
v nichž bez přístupu vzduchu hnijí, zapáchají a na skládkách zbytečně zabírají
místo. Jde přitom o jediný druh odpadu, který lze přímo v domácnostech kvalitně
recyklovat a přeměňovat na organické hnojivo. S ohledem na zvyšování cen
skládkování je kompostování bioodpadu zároveň jednou z cest jak minimalizovat
dopad na výši místních poplatků za odpad.
Náklady na pořízení 400 kompostérů jsou spolufinancovány z Evropské unie,
Fondu soudržnosti a to ve výši 90 % způsobilých nákladů.
Ing. Kateřina Halaštová, radní

Pozvánka do knihovny
Milí Krhovjané,

venku nás čeká nevlídné podzimní počasí, o to vlídnější
prostředí jsme pro vás připravili v naší obecní knihovně.
Na jaká překvapení se můžete těšit? Co nového jsme pro vás
připravili?
Díky dotaci, kterou knihovna dostala na nové technické
vybavení, jsou změny patrné na první pohled. Přidání dvou
nových regálů umožnilo knihy přehledněji uspořádat, takže
hned uvidíte knižní novinky, které byly pro vás vybrány v roce
2014. Přehlednější jsou i police s vrácenými knihami, které
čtenáři s oblibou nazývají „hrabošárna“. Odděleně je umístěn
výměnný soubor knih, ve kterém najdete, co nám zapůjčila
Okresní knihovna ve Vsetíně.
Mysleli jsme i na návštěvníky internetu a poskytneme jim větší
klid a soukromí. Pro děti byl zřízen koutek, kde si mohou kreslit
křídami nebo fixy na tabuli, vybarvovat omalovánky nebo
si hrát, zatímco jejich maminky si jistě rády prolistují časopisy.
A nabídka je široká, pravidelně odebíráme 10 titulů různých
žánrů.
Ani já jsem nepřišla zkrátka. Nový počítač mi umožní lépe
a rychleji vyřídit administrativní práce, a tak budu mít více času
na vás.
Srdečně vás zvu do knihovny a těším se na setkání s vámi
Eva Holčáková, knihovnice

Mateřská škola Krhová
Hurá do opravené školky!
V pondělí 1. září začal i v naší mateřské škole nový školní rok 2014-2015. K tomuto datu nastoupilo
do mateřské školy již 90 dětí, což je dvojnásobek počtu před 20 lety.
Naplnili jsme kapacitu všech tříd, včetně speciálních. Už od začátku září se chodí ptát na místo
v naší mateřské škole rodiče dětí, kteří mají zájem své potomky umístit do speciálních tříd v příštím
školním roce.
Všichni vidíme, že rozhodnutí obce rozšířit mateřskou školu bylo správné. Byly tak uspokojeny žádosti
všech občanů nově vzniklé obce o umístění dětí v předškolním zařízení.
Součástí naší mateřské školy je i školní jídelna, která připravuje stravu i pro ZŠ. Počet strávníků se zvýšil
i v základní škole. Dohromady tedy vaříme 150 obědů pro děti a dalších 30 pro dospělé.
V MŠ se připravují kromě toho také dopolední a odpolední svačinky, zajišťujeme dětem pitný režim.
Vybavení kuchyně pro tak velký počet strávníků začíná být nedostatečné, proto jsme zahájili jednání
s obcí a ZŠ. Na tuto situaci byly všechny strany upozorněny. Bylo dohodnuto, že v příštím rozpočtu
by měla obec počítat s investicí do dalšího vybavení školní kuchyně, která slouží všem stranám.
V období prázdninového provozu v měsíci červenci a srpnu naše mateřská škola pokračovala
v postupných opravách, které každý rok plánujeme na základě potřeb a výsledků prověrek BOZP.

Protože dle hygienických předpisů bylo nutné vymalovat,
navrhli jsme obci ekonomickou variantu výměny zbývajících
oken v hlavní budově a následnou výmalbu celého zařízení.
Zdálo se nám nehospodárné letos z rozpočtu mateřské školy
malovat (na výměnu všech oken jsme neměli ještě našetřeno)
a příští rok měnit okna.
Obec na tuto variantu přistoupila a navýšila naší škole rozpočet
na výměnu oken o 244 629,-Kč, mateřská škola přispěla z fondů
částkou 100 000,-Kč. Jsme vděční za to, že se tyto opravy
provedly, protože okna byla ve velmi špatném stavu.
Co se týká větších oprav, zbývá zřizovateli dokončit zateplení budovy včetně opravy lodžií.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům mateřské školy, kteří se podíleli na stěhování
a přípravách prostor pro výměnu oken a následně náročném úklidu všech interiérů mateřské školy. Dík
patří také technickému pracovníkovi obce, který se postaral o to, aby i naše zahrada vypadala krásně.
Šuláková Vladislava, ředitelka MŠ Krhová

Základní škola Krhová
Vykročili jsme do nového školního roku
V pondělí 1. září se znovu otevřely
dveře naší školy, abychom přivítali
naše žáky v novém školním roce.
Ve škole
jsme
nezaháleli
ani
o prázdninách. V době, kdy si školáci
užívali své volno, ve škole se pilně
pracovalo. Třídy v prvním patře
dostaly zbrusu nový kabát a ještě teď
vše voní novotou. Jsme rádi,
že se nám podařilo získat od vedení
obce Krhová finanční podporu a mohli
jsme
učebny
kompletně
zrekonstruovat. Máme nové podlahy,
osvětlení
i krásně
barevně
vymalováno.
Konečné
úpravy
interiérů jednotlivých tříd si dotvořily
paní učitelky, které v nich učí.
Rekonstrukcí také prošlo sociální zařízení v přízemí, kde kromě výměny celého vybavení nově teče
dětem teplá voda na mytí rukou.
Slavnostní první den ve škole si užívali zejména naši nejmenší žáčci. Ve škole prvňáčky i rodiče přivítala
paní učitelka Sekyrová. Po úvodním vystoupení paní starostky Sylvy Kristkové a paní ředitelky Ivany
Pavlicové byli naši nejmenší pasováni králem Knihoslavem na prvňáčky ZŠ Krhová a paní starostka
všechny dekorovala šerpou. Nejmenší žáčky určitě potěšila i připravená školní „výbava“, která jim byla
pořízena z finančního příspěvku obce. Věřime, že se tato významná chvíle v jejich životě vydařila a budou
na ni vzpomínat.
Ani žáci v ostatních ročnících nebyli o slavnostní zahájení ochuzeni. Všechny ročníky přišla pozdravit paní
starostka s panem místostarostou v doprovodu paní ředitelky. Žákům na uvítanou donesli také sladký
pozdrav – bonbónky na uvítanou.

V dalších
dnech
jsme
se
pustili
do opravdové práce. V první třídě si budou
děti postupně zvykat na novou situaci
a změnu ve svém životě, v ostatních
ročnících začali ostřílení školáci opakovat
učivo z minulých ročníků a vyučování
začalo naplno.
Nově připravujeme ke spuštění webové
stránky školy na adrese www.zskrhova.cz,
na kterých získáte podrobné informace
o provozu a životě základní školy.
Do nového školního roku přejeme všem
žákům i učitelům, aby se jim práce dařila
a aby je bavila, rodičům hodně trpělivosti
se svými dětmi.
Za kolektiv pedagogů ZŠ Krhová
Mgr. Ivana Pavlicová, ředitelka školy

Solunští bratři v Krhové
Psal se rok 863, kdy na pozvání knížete Rastislava přišli na Velkou
Moravu věrozvěsti Konstantin a Metoděj, bratři ze Soluně. Jejich
mise měla mimořádný význam nejen náboženský, ale i kulturní.
Zasloužili se o staroslověnštinu, kterou prosadili jako bohoslužebný
jazyk, vytvořili první slovanské písmo-hlaholici. Svatý Konstantin,
mladší z obou bratrů, byl profesorem filozofie v Konstantinopoli.
Řeholní jméno Cyril přijal před svou smrtí v Římě. Svatý Metoděj,
křestním jménem Michal, byl byzantským úředníkem, později
mnichem a přijal jméno Metoděj. Poté se stal prvním moravskopanonským arcibiskupem. Ve své době byli oba bratři nebývale
nadanými učenci a diplomaty.
V roce 1980 prohlásil papež Jan Pavel II. Cyrila a Metoděje
za spolupatrony Evropy. Česká republika slaví svátek těchto
zvěstovatelů víry 5. července.
Tolik jen na připomenutí učiva základní školy.
Právě sousoší slovankých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, které zakoupil Obecní úřad v Krhové, nově
ozdobí interiér místní kaple. Autorem díla je řezbář pan Lukáš Macíček. Soška vysoká 40 cm je vyřezána
z dubového dřeva a její povrch je namořen a ošetřen olejem. V otevřené knize si můžeme přečíst
v hlaholici vyrytá slova z evangelia sv. Jana "na počátku bylo slovo".
Jemné detaily na sousoší vykouzlily šikovné ruce umělce, které svíraly řezbářská dláta vyrobená panem
Mazačem ze Vsetína. Díky ruční práci jeho dláta vynikají vysokou houževnatostí a správným držením
ostří, výjimečné kvality oceli bylo dosaženo postupným popouštěním ve výhni. Láska k řemeslu, um
řezbáře i jedinečné náčiní tak daly vzniknout dílu mimořádné hodnoty.
Sousoší apoštolů Slovanů bude vysvěceno v krhovské kapli 1. ledna 2015 při slavnostní mši
k již tradičnímu přivítání nového roku.
Daniel Dobeš, redaktor

Pohádkový les v Krhové
Již na jaře letošního roku seznámila naše starostka představitele
všech místních spolků a vedení obou škol s myšlenkou uskutečnit
společně akci Pohádkový les.
Nápad nás všechny zaujal, na dalším setkání byla dohodnuta
stanoviště, pohádkové bytosti a veškeré potřebné zajištění. Byl
vybrán termín: první letní den, sobota 21. června 2014.
Poslední týdny, dny a doslova hodiny před tímto datem byly
ve znamení velmi pečlivých příprav, nápadů a myšlenek, všichni
jsme se snažili co nejlépe připravit na tuto událost.
Připomeňme si znovu celou trasu a zajímavé momenty
procházky lesem plných pohádek.
Na startu všechny účastníky přivítal vládce lesů Krakonoš
v osobě hospodáře místního mysliveckého sdružení. Krakonoš
spolu se svou sojkou děti poučil, jak se mají správně chovat
v lese a ujistil je, že nad nimi drží svou ochrannou ruku.
Po několika metrech byla v režii místní skupiny Českého
červeného kříže vzorně připravena současně první i poslední
pomoc. Děti poznávaly důležité části těla a dospělí se mohli
občerstvit před náročnou cestou.
Poté všechny účastníky čekala náročná procházka lesem, který
byl plný pohádkových bytostí, nástrah a také zábavy. Jako první
nás čekala návštěva voňavé perníkové chaloupky. Děti plnily
úkoly, dostávaly sladké odměny a dospělí se nestačili divit.
Živého provedení této pohádky se ujali členové místního Klubu
seniorů.
Klidná procházka přírodou byla přerušena přepadením
loupežníků. Toto stanoviště s obdivuhodným smyslem
pro detaily připravili místní hasiči. Nakonec se loupežníci ukázali
jako ti hodní a všichni účastníci mohli pokračovat bez újmy
na zdraví.
Cesta nás vedla do mírného kopce k Obrázku, kde nás čekalo
peklo v pravém slova smyslu. Ano, tady úřadovali strašidelní
čerti. Hráli mariáš a na další trasu pustili pouze hodné děti. Role
chlupatých čertů i čepování pivečka se vzorně ujali členové
místního sdružení dobrovolných hasičů.
Když jsme se vysvobodili z pekelného sevření a ušli pár metrů,
čekalo nás pohlazení po duši. Ocitli jsme se uprostřed děje
známé pohádky Princezna ze mlejna. Všechny hlavní pohádkové
bytosti nás mile přivítaly a jako v pohádce jsme si mohli semlít
mouku nebo si s vodníkem chytit rybičku. Badmintonisté z místní
TJ Jiskra se na všechny návštěvníky mlejna opravdu velmi dobře
připravili.

Dalším příjemným překvapením bylo i velmi vtipné provedení
Kouzelné školky v podání učitelek místní MŠ. Nechyběly hry,
soutěže ani sladké odměny.
Po této milé zastávce jsme již z dálky zaslechli pozvání k návštěvě
další pohádky. Copak nás asi čeká? Místní zahrádkáři připravili
živé představení pohádky O veliké řepě. Rodiče si připomněli
klasickou oblíbenou pohádku a některé děti statečně pomáhaly
pohádkovým postavám velikou řepu vytáhnout. Malování
obrázků ovoce a zeleniny i možnost pohlazení velkého živého
pejska-asistenta, bylo pro děti jistě silným zážitkem.
Po několika metrech jsme se ocitli na návštěvě v pravé indiánské
vesnici a spanilé indiánské učitelky MŠ nás dokonce učily střílet
lukem.
Z doby dávné jsme se na dalším stanovišti přenesli do galské
vesnice za Asterixem a Obelixem. Opravdu věrné ztvátnění
postav zaujalo naprosto všechny. Fotbalisté z TJ Jiskra připravili
pro děti celou řadu překvapení a nechyběl ani kouzelný lektvar,
do něhož děti samy sbíraly byliny.
Úspěšně jsme zvládli náročný terén a pomalu se blížili k cíli.
Zbývala poslední zastávka s nestárnoucími kamarády. Postavičky
Jů a Hele nás rozhodně nezklamaly.
A to už vidíme cílovou rovinku. Poslední pomoc ochotných členů
místní skupiny ČČK přivítali opravdu všichni.
Nikdo se neztratil, nestal se žádný úraz a v cíli nás čekalo výborné
pohoštění. Při jeho přípravě se vyznamenali členové
mysliveckého sdružení, hasiči, sportovci a členové místní skupiny
ČČK. Překvapením pro všechny byla jízda krhovského
traktorbusu. Svezl všechny, kteří ze zdravotních důvodů
či pokročilého věku nemohli po vlastní ose projít celou trasu.
Procházkou lesem plným pohádek však program sobotního dne
zdaleka nekončil. Zájemci mohli absolvovat naučné stanoviště
o přírodě, sledovat ukázku hasičského útoku v podání dětí
z Veselé nebo si pod dozorem ochotných myslivců zastřílet
z opravdové vzduchovky. Zajímavé bylo vystoupení Portášského
sboru, děti lákalo kolo štěstí a připraveny byly i další atrakce.
Třešničkou na dortu celého programu byla výborná hudba
v podání SDRUŽENÍ STEČ.
Co říci závěrem? Je třeba ocenit výborný nápad, obdivuhodné
nadšení a aktivitu členů všech místních spolků a organizací,
vstřícnost a všestrannou pomoc obecního úřadu i všech,
kteří se na této úspěšné akci podíleli.
V neposlední řadě poděkování patří také sponzorovi občerstvení
panu Bundárovi.
Už nyní se těšíme na Pohádkový les Krhová 2015!
Za redakci Krhovského zpravodaje,
Ing. Vítězslav Kotas

SDH Krhová
V sobotu 30. srpna 2014 proběhl
na místním potoce Krhůvka nultý ročník
adrenalinového recesistického závodu
KRHOVSKÝ WATERMAN 2014. Organizace
se ujali krhovští dobrovolní hasiči.
Pro závodníky byly připraveny zákeřné
překážky v podobě přechodu potoka
po 12 metrů dlouhé kládě a plavby
na dřevěném voru kolem bójky. Soutěžilo
se v kategorii dětí a dospělých.
Pěkné počasí přilákalo spoustu závodníků
a velký počet přihlížejících. Soutěžící
i diváci ocenili bohaté občerstvení.
Pochutnávali si na mase na grilu, gulášové polévce a nechybělo ani čepované pivo. O dobrou náladu
se starala reprodukovaná hudba a vtipné komentáře paní Kořístkové, kterými „okořenila“ sportovní
výkony borců.
Místní hasiči si zaslouží velkou pochvalu, ukázali Krhovjanům, že pamatují nejen na ochranu jejich života
a majetku, ale umí pro ně připravit i skvělou zábavu. Již nyní se všichni těšíme na příští rok,
kdy se uskuteční oficiální první ročník tohoto závodu.
Na webových stránkách obce se vedle fotografií můžete podívat na krátká videa, jejich autorkou je paní
Marie Jakešová.

Ing. Alois Bayer, místostarosta

Všichni dobří rodáci
My, žáci Obecné školy v Krhové z ročníku 1934 a 1935, každým
jarem zneklidníme v očekávání pozvánky na školní sraz. Máme
dojem, že jsme se po roce nijak nezměnili a oblažujeme se tím
poznáním navzájem. Je to tím, že všichni už hůře vidíme, jsme
si toho vědomi, ale tajně doufáme, že něco pravdy na tom bude.
Protože Krhová začíná žít jako samostatná obec, dostali
sourozenci Bergerovi šťastný nápad přizvat mezi nás zástupce
obce. Podařilo se jim získat jejich souhlas, a tak jsme mohli
přivítat na srazu paní starostku Sylvu Kristkovou a místostarostu
pana Bayera. Povídali jsme si o tom, co už se podařilo udělat
a co všechno mají v plánu. Jak jsme poznali, práce mají fůru
a k tomu jim nechybí plno elánu a my této milé návštěvě
přejeme, aby se jim jejich předsevzetí plnila.
Jako obyčejně jsme vzpomínali na některé příhody ze školy.
Zažili jsme spoustu legrace, jak už to ve školním věku bývá.
Vzpomněli jsme ovšem také na rákosku pana učitele jako
na důkaz, že život má i stinné stránky. Jakmile rákoska zasvištěla
vzduchem nad nataženou dlaní, bylo ve třídě hluboké ticho.
Po tomto úkonu se ruka postiženého rychle stáhla za záda
a zahanbený žáček spěchal ze stupínku do lavice.
Někteří z nás měli však daleko hrůznější zážitky. Byla válka
a gestapo zatýkalo i ve škole. Ti, kteří viděli brutální zacházení
gestapa s ředitelem školy, prožili trauma, které zanechalo stopy
na celý život. Těžko jim mohl někdo vytýkat nechuť k učení
povinné němčiny, což se projevovalo i na známkách.
Za okupace byl zaveden lístkový systém a každá rodina měla
těžkosti se zajišťováním všeho potřebného, hlavně potravin.
Škola se snažila vyjít vstříc a začaly se vařit polévky pro děti. Byl
to náš oběd. Nosili jsme do školy denně plechové hrnečky,
uvázané zespod k aktovce na zádech. Když jsme po vyučování
se smíchem vyrazili ze školy, plni radosti, že škola je pro tento
den za námi, hrnečky na zádech vesele poskakovaly a občas
zacinkaly o přezku.
Koncem války jsme mívali tzv. uhelné prázdniny. V zimě nebylo
ve škole čím topit, tak jsme se jednou týdně scházeli např.
v kině, kde jsme dostali úkoly a zase šli domů. Samozřejmě,
že jsme se těšili, jak čas vyplníme sáňkováním. Sněhu bývalo
dost a mohli jsme z kopce sjíždět až na silnici, žádný provoz
tu nebyl, jen občas přejel povoz s koněm.
Spolužáci, kteří přijíždějí na sraz zdaleka, se rádi pokochají výhledy nad Krhovou. Známé kopce svou
krásou uchvátí vždycky a dušička v nich zjihne láskou k rodnému kraji. Už proto je dobré se scházet
a utužovat vztah ke všemu hezkému, co nám ještě život dopřeje.
Máme radost z toho, že naše rodné hnízdo je zase o něco pěknější a pokud to zdraví dovolí, sejdeme
se za rok zase.
Za všechny spolužáky, Dana Svíbová

Osobnosti obce Krhová
Krhová se v minulosti mohla pochlubit mnoha slavnými rodáky a je potěšující, že i dnes mezi námi žijí
osobnosti, které svou pílí, pracovitostí, talentem a zdravou ctižádostí se proslavily za hranicemi naší
země. Měl jsem tu čest si povídat s člověkem velice skromným, kreativním, pracovitým, ženou, které
nechybí smysl pro krásu ani humor. Když vám napovím, že tato žena je svým uměním známa v mnoha
zemích světa a její jméno je mezi výtvarníky vyslovováno s respektem, tak určitě mnozí uhodnete,
o koho se jedná.
Rád bych vám představil sympatickou a příjemnou malířku paní Libuši Žilinskou.

Akademická malířka Libuše Žilinská
pochází z Krhové. Střední uměleckoprůmyslovou školu absolvovala
v Uherském Hradišti, Akademii výtvarných umění v Praze ukončila
v roce 1983 v oboru portrétní a figurální malba. Od té doby se věnuje
samostatné malířské činnosti. Dílo této umělkyně je zastoupeno
v mnoha soukromých sbírkách doma i v zahraničí (USA, Francie, Itálie,
Španělsko, Egypt, Německo), vystavovala na více než 60 výstavách.
Její stálou inspirací se stala Itálie, i když většinu svých děl namalovala
ve svém rodišti. Nesou však rysy obou, na první pohled tak odlišných
světů. V rodném Valašsku se hluboko do srdce malířky zapsaly osudy
lidí mající ve svých kořenech tíhu svého údělu i jakousi poctivou
nezdolnost a víru v krásu prostého života.
Itálie je pro malířku světem neposkvrněné renesance, světem
mystické krásy a naplnění lidských tužeb. Toto vše se pak v jejích
obrazech zračí vždy ve tváři ženy, v mistrovsky zvládnutém portrétu.
Její ženy, ať už skutečné nebo mystické, jsou živé a promlouvají,
hovoří, sdělují své prožitky, svá utrpení, své lásky, svá pokoření
a bolesti, své tužby i hříchy. Spojují svět tvrdé reality se světem snů
a tužeb, vyjadřují nezdolnost a neporazitelnost lidské duše, jíž malířka
propůjčila ženskou tvář.
Lidé, kteří si zakoupili její obraz, si nekoupili pouze dekoraci, naopak –
„odvedli“ si typ ženy, „získali“ typ duše, s níž mohou promlouvat nebo
ji obdivovat.
Co mě ze života a díla akademické malířky Libuše Žilinské zajímalo?
Vzpomínáš si, odkdy maluješ a jaký byl tvůj životní sen?
Pokud vím, tak jsem začala malovat již od svých tří let. Malování
mě velice bavilo a já jsem postupem času již jako malá holka věděla,
že malování je moje zábava a radost. Věděla jsem, že chci být
malířkou, ničím jiným. Věděla jsem, že nechci dělat nic jiného
a všechno jsem tomu podřídila. Malování už v té době byl můj
koníček, moje vášeň a smysl života.
Co pro tebe znamená, když se řekne Krhová?
Na Krhovou velmi ráda vzpomínám. Na své začátky, na své rodiče, babičku, na své první úspěchy. Měla
jsem tam svou první nezapomenutelnou galerii. Prožila jsem tam v našem domečku nádherné dětství.

Zajímalo by mě, kde se vzal tobě ten obrovský talent a smysl pro krásno?
Můj dědeček byl uznávaný malíř, nádherně a hodně roků maloval na sklo. Tatínek pracoval ve sklárnách
ve Valašském Meziříčí.
Mám tomu rozumět tak, že rodiče podporovali rozvoj tvého talentu a chuť malovat?
Právě naopak. Tatínek mě vůbec nepodporoval. Tvrdil, že ze mne malířka nikdy nebude, že se jako
malířka nemám šanci uživit. Předpovídal, že jednou skončím jako dělnice ve sklárnách a budu odnášet
sklo od pece (smích).
Vzpomínáš si na svůj první velký úspěch?
Po absolutoriu jsem měla svou první výstavu v galerii ve Valašském Meziříčí. Přišla spousta lidí, všichni
se ani nevešli do prostoru, ohromný úspěch a radost.
Velkým překvapením pro mě byla přítomnost akademického
a uznávaného malíře Valašska Karla Hoffmana a účast
akademického malíře Ilji Hartingera.
Oba pánové přišli, aniž bych je pozvala. Kdo by si také dovolil
pozvat na svou vernisáž takové velikány a uznávané umělce
(smích). Byla to pro mě veliká pocta.
Můžeš mi prozradit, který z tvých obrazů ti nejvíce přirostl
k srdci, který máš nejraději?
Nemohu označit konkrétní obraz, ale mám fajn pocit, když
tomu, kdo si koupí můj obraz, udělá radost.
Najdeme nějaké město nebo galerii, kde máš svou stálou
expozici či výstavu, kde mohou návštěvníci a zájemci
obdivovat tvou tvorbu?
Ano, moje domovská a srdeční galerie je v Luhačovicích. Mám
tam většinu své tvorby. Kdo chce si koupit můj obraz, tak musí
přijet do galerie do Luhačovic.
Mezi našimi umělci je o moje díla velký zájem. Namátkově
uvedu, mé obrazy si koupil Peter Dvorský, Václav Hudeček,
Martina Hingisová a spousta dalších významných osobností.
Čeká tě v nejbližších dnech nebo týdnech nějaká výstava?
Právě dokončuji (v těchto minutách) obraz pro výstavu Valašský
salón,
který
se
koná
ve
Zvonici
na
Soláni
ve dnech 23. 8. – 1. 10. 2014. Zde vystavuje asi 30 nejuznávanějších umělců z Valašska. Je to prestižní
událost, každý vystavovatel je limitován pouze dvěma díly.
Je nějaké místo, které tě inspiruje, kde jsi ráda, které bys mohla označit jako svůj druhý domov?
Takové místo existuje. Je to milovaná Itálie, konkrétně Sicílie. Jezdím už dlouho na stejné místo,
kde se cítím dobře. Zde ráda pobývám a tvořím. Mohu prozradit, že místní majetní občané, mafiáni
(smích) si zamilovali mé obrazy a spousta z nich si mou tvorbu koupila.
Děkuji za rozhovor a přeji ti hodně zdraví, úspěchů a inspirace.
Já děkuji, že jste si na mě vzpomněli. Vážím si toho, i když se za významnou osobnost nepovažuji,
protože si myslím, že každý občan Krhové je svým způsobem významný.
Rozhovor zapsal
Slávek Kotas

Vernisáž na Obecním úřadě
DĚTI A STUDENTI TVOŘILI PRO RADOST
V pátek 13. června 2014 odpoledne bylo na Obecním úřadě v Krhové
velmi rušno. Chodby se proměnily ve výstavní síň a vedení obce,
zaměstnanci, rodiče, děti, učitelé i milí hosté se sešli na slavnostní
vernisáži výstavy dětských a studentských výtvarných prací.
Starostka
Sylva
Kristková
osobně
přivítala
všechny
včetně autorek projektu Mgr.
Marii Dufkovou z Gymnázia ve Valašském Meziříčí a paní Jitku
Joštovou, učitelku MŠ v Krhové, a poděkovala jim za jejich
úsilí, obětavost a nadšení, se kterým se do projektu pustily.
Slavnostní atmosféru umocnila i přítomnost významné
malířky paní Jany Ullrichové, která rovněž nešetřila chválou,
ocenila fantazii a představivost, s jakou mladí výtvarníci
pracovali.
Myšlenka zachytit krásy Krhové a vytvořit sbírku obrazů, které
by zkrášlily prostory obecního úřadu, vznikla jako výsledek
několikaleté spolupráce mezi MŠ Krhová a Gymnáziem
Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Cílem společného
projektu „TVOŘÍME PRO RADOST“, do kterého se zapojily děti
naší mateřské školky spolu se studenty gymnázia, bylo ukázat,
že při práci na společném díle nezáleží na věku,
ale rozhodující je nadšení, úsilí a snaha něco pěkného
vytvořit. Autoři obrazů dokázali, že s tužkou, štětcem
i barvami si opravdu rozumějí. Nádherná a působivá kolekce
obrazů překvapila a potěšila všechny zúčastněné svou
spontánností,
jemným
kouzlem
dětského
projevu
i dokonalostí výtvarného zpracování těch starších.
Velmi příjemným zakončením vernisáže bylo působivé
předvedení pohádky O Červené karkulce v podání žáků
ZŠ Krhová. Opakovaný potlesk a úsměvy návštěvníků byly jistě
pro malé herce tou pravou odměnou.
Prohlídka výtvarných prací, příjemná setkání, výborná nálada,
vystoupení školáků i chutné občerstvení přispěly k jedinečné
atmosféře celého odpoledne.
Své výtvarné práce vystavovali tito
studenti gymnázia:

Veronika Heřmanská, Martina Horáková, Zuzana Kapustová, Daniel Kutěj, Václav
Mikeska, Natálie Mynarčíková, Markéta Pajdlová, Tomáš Pánek, Adéla Pernická,
Nikol Surá, Natálie Šefraná, Adam Tomek,

předškolní děti:

Tereza Huťková, Nikol Malíková, Hana Doležalová, Kristýna Kulišťáková, Ondřej
Holčák, Šimon Mach, Mikuláš Tománek, Antonín Folvarčný.
Za redakci Krhovského zpravodaje
Ing. Vítězslav Kotas

Klub seniorů Krhová informuje
Přestože míváme v Klubu seniorů letní prázdniny, sešli jsme se v červenci u Bundárů a v srpnu ve Sportu
u Zimčíků. Otestovali jsme, kolik lidí se vejde do jejich zařízení. Věřte, nebo ne, nakonec se nás dovnitř
naskládalo všech 44. V příjemné atmosféře jsme strávili pohodové odpoledne a zároveň projednali plán
zájezdu připravovaného na měsíc září. Tentokrát se vypravíme na Slovensko. Odjezd je plánován
na 25. 9. 2014 v 8.00 z Krhové od Bundárů, dále přes Val. Meziříčí - Podlesí Drážky, směrem na Vsetín Horní Lideč – Střelnou – Půchov - Nimnici, kde se chvíli zdržíme prohlídkou lázeňského okolí a areálu
Balnea Grand. Zde se někteří jistě občerství v bufetu a u parkoviště si mohou zakoupit lázeňské oplatky.
Budeme pokračovat v cestě na Povážskou Bystrici - přes Trenčín – Domanižu– Rajec - Rajeckou Lesnou.
Zastavíme se v Čičmanech, velmi malebné vesničce, kde si prohlédneme muzeum (vstupné 1,5 €
uhradíme hromadně, částka bude přičtena k ceně autobusu). I zde je možnost občerstvení. Dále budeme
pokračovat cestou na Rajeckou Lesnou, kde se zastavíme a podíváme se na krásný mechanický betlém.
Po prohlídce odjedeme směr Rajec - Rajecké Teplice, návštěvu města spojíme s prohlídkou lázeňského
areálu.
Nazpět se budeme vracet přes Žilinu (dle dohody se můžeme zastavit) - Bytču – Bečvy. Zastávku
na občerstvení nebo večeři s posezením plánujeme v motorestu Zavadilka. Jídlo si objedná každý sám,
rezervaci máme zajištěnou přibližně na 16.-17. hodinu. Potom budeme po dohodě pokračovat domů.
Důležité informace:
Záloha na autobus (250 Kč) a 2x vstupné (50 Kč) v celkové výši 300 Kč se hradí předem.
Trasa tam i zpět je asi 270 km. Doporučuji si vzít z domu svačinku a nezapomeňte i nějaké euro
na útratu, množství dle vlastní úvahy. Občanský průkaz s sebou! Pokud vám eura zůstanou, nevadí,
i příští rok uvažujeme o zájezdech na Slovensko.
Příjemné cestování plné pohody a zážitků přeje výbor klubu.
Určitě zbudou nějaká místa volná, tak všechny zájemce o nevšední zážitky zveme mezi nás!
Kontakt - http://klub-senioru-krhova.webnode.cz/
Další pravidelná setkání Klubu seniorů jsou plánována na poslední čtvrtky v měsíci od 16 hodin
v budově ZŠ.

S přáním hezkého prožití „babího léta“
předsedkyně Klubu seniorů Krhová, Jana Pavlicová

Okénko sportu v Krhové
Prázdninové úspěchy
Adély Sekyrové a Moniky Kučerové
V jednom z čísel našeho zpravodaje jsem už psala
o úspěších třináctileté Adélky Sekyrové, která i přes svůj
handicap dosahuje výborných výsledků v hodu kuželkou.
Ani o prázdninách nelenošila, a tak se může pochlubit
se svými úspěchy.
V červenci 2014 se v Olomouci konal mezinárodní atletický
mítink Czech Open 2014, který se konal pod záštitou
Mezinárodního paralympijského výboru IPC. Pořadatelé
v hanácké metropoli očekávali velkou zahraniční účast
handicapovaných atletů. Do Česka dorazily týmy Ruska,
Kanady, USA, Brazílie, Rakouska, Lotyšska a další. Po celou
dobu šampionátu počasí přálo, a tak zde padaly světové
a osobní rekordy. Svůj osobní rekord v hodu kuželkou
zlepšila na 7,23 m a tím získala 4. místo nejmladší účastnice
šampionátu Adélka Sekyrová. Její trenérka Eva Kacanu pak ve sloučené kategorii získala bronz v oštěpu.
V srpnu 2014 bylo skotské Stoke Mandewille
svědkem IWAS Juniors World Games světových her handicapovaných sportovců
v juniorské
kategorii.
Soutěžilo
se v lukostřelbě, plavání, běhu, skoku
do písku, stolním tenise, šermu a také v hodu
kuželkou. Dorazilo celkem 350 sportovců.
V této velké konkurenci Adélka Sekyrová
posledním hodem opět překonala svůj a tím
pádem i český rekord z července v Olomouci
na 7,24 m a skončila taktéž na 4. místě
v kategorii juniorů, i když věkově patří
do skupiny
žáků.
Tento
výsledek
je o to cennější, jelikož podmínky co se týče
ubytování, hygieny a organizace šampionátu
nepatřily k nejlepším.
A do třetice v sobotu 6. 9. 2014 se v Chrudimi
konalo poslední z pěti kol Českého poháru
v atletice vozíčkářů, kde v celkovém pořadí
tohoto poháru skončila mezi ženami
na 5. místě
novým
českým
rekordem
o hodnotě 7,31 m! Gratulujeme!

V poslední době velkých úspěchů dosáhla také další nadaná sportovkyně z Krhové. Monika Kučerová,
o které jsem v rubrice Osobnosti obce Krhová již také psala. V zimním období se čtrnáctiletá žačka
aktivně věnuje běhu na lyžích za běžecký areál Pustevny. V letošním Mistrovství České republiky obsadila
třetí místo. V létě pak prohání horské kolo.
V červenci se v Praze jel nejdůležitější závod českého bikerského dění. Konalo se zde Mistrovství České
republiky ve štafetách, sprintu a cross country na horských kolech. Hlavní závod v disciplíně cross
country MTB XCO skončil skvělým vítězstvím Moniky Kučerové a ta se v kategorii žákyň stala Mistryní
republiky. Gratulujeme!
Posledním pátým závodem, který
se jel v měsíci září na Zadově, pak
skončil Český pohár MTB XCO
v jízdě na horském kole. V mlze
a deštivém počasí se Monice opět
dařilo. V kategorii žákyň obsadila
4. místo a celkově se v sezoně
2014 v disciplíně cross country
MTB XCO stala vítězkou Českého
poháru MTB.
V samostatně
vyhlašované
kategorii eliminator MTB XCE
ve sprintech se celkově za rok 2014
umístila na 3. místě ve své
kategorii.
Závěrem chci jménem nás všech poděkovat Adélce Sekyrové i Monice Kučerové za dosažené sportovní
výsledky. Poděkování také patří rodičům a sponzorům za materiální a finanční pomoc.
Iveta Holzerová, redaktorka

Václav – fest Krhová
Čtvrtý ročník Václav – festu se pomalu blíží a je čas sdělit fanouškům této akce, co tento rok uvidí
a co se chystá. Letos pořadatelé zajistili opravdu silné obsazení, a tak se máme na co těšit.
Jako první zahraje stálice rock - indie music kapelka Me2d , která okolo Bečvy hraje již nějaký ten pátek
a mají za sebou již dvě vydaná cedka. Nedávno nahráli další, které určitě překvapí novými a potěší
starými songy, které v krhovském „Paláci kultury a sportu“ uslyšíme vůbec poprvé.
Druhá v pořadí zahraje kapelka Houby, která je naopak v Krhové jako doma a patří mezi zakladatele
tohoto festu. Její hudební projev je založený na jednoduchých skladbách různých stylů. Kapela vedle
vlastních textů zhudebňuje i básnickou tvorbu věhlasných jmen jako W. Blake, J. H. Krchovský, J. Žáček
a dalších více či méně známých autorů.
Třetí kapelka, která má velmi silný hudební potenciál, se jmenuje Naked Floor. V současné semknuté
sestavě se silnými základy mají ostravští Naked Floor úžasný potenciál. Čtveřice hudebníků vytváří
na pódiu živý organismus. Jsou jedineční a dokážou podat našlapaný výkon. Na žádné žoviální výstupy
si přitom nepotrpí. Kapela Naked Floor je hrdá na benefiční koncerty, které pořádá. Alternativní rock
v jejich podání umí fanoušky poctivě zhypnotizovat. Když udržíte rytmus, může se stát, že vás
provokativně nesmete ze stolu, ale rovnou z podlahy a pro své nesporné kvality je kapela zvána
na nejlepší hudební festivaly nejen u nás v Česku, ale i v Polsku.
Poslední kapelou večera bude stálice meziříčského bigbeatu Kanon. Rockeři, kteří právě letos oslaví
40 let svého vzniku, zahrají všechny své pecky, které máme nesmazatelně vryté pod kůží.
Pořadatelé jako každým rokem připraví bohaté občerstvení, uvaří již tradiční václavkový guláš a k němu
si budete moci dát krhovské domácí živé pivo. Pak třeba nějakého toho panáka. Bude dobře .

Za TJ Jiskra, Jiří Mičola

Okénko fotbalu v Krhové
Jiskra vyběhla do své 74. sezóny
Do své 74. fotbalové sezóny Jiskra Krhová přihlásila čtyři družstva.
Muži „A“ a „B“ do III. a IV. třídy okresu Vsetín, dále pak mladší přípravku
a starší žáky.
Naši nejmladší borci ve věku 6-8 let startují v okresním přeboru mladších přípravek. Vede je trenérské
duo Tomáš Pavlica a Jan Sekyra ml. V nejbližší době bude opět probíhat nábor hráčů do této věkové
kategorie. Těšíme se na nové hráče i hráčky. Informace lze získat ve škole nebo na kterémkoliv tréninku
(středa a pátek od 16:00).
Další mládežnické družstvo jsou starší žáci. V letošním ročníku budou nastupovat pod hlavičkou Juřinky
„B“ (pro hráče se nic nemění – budou nadále trénovat a hrát v Krhové). Všichni naši hráči, kteří
v loňském roce nastupovali za ml. žáky, jsou na jednoročním hostování v Juřince. Důvodů je několik.
Krhová má velmi malý kádr, který stěží stačil na mladší žáky, kde se hraje 7+1, ale již nestačí na starší
žáky hrající na celém hřišti v jedenácti. Řešili jsme problém, zda soutěž vůbec přihlásit. Dobré vztahy
s Juřinkou nás přivedly na nápad založit krhovské starší žáky jako Juřinku „B“. Kluci, kteří již loňský rok
hostovali v Juřince a hráli krajskou soutěž, mohou teď hrát za obě mužstva. Můžeme taky využít další
hráče z Juřinky „A“, a naopak naši mladší hráči mohou hrát jak za Krhovou, tak ve svých věkových
kategoriích v Juřince (st. přípravka a ml. žáci). Jestli to bude dobře fungovat, ukáže teprve čas, ale byla
to patrně jediná možnost, jak nadále s těmito dětmi hrát v Krhové. Bylo by mi smutno po čtyřech letech
usilovné práce toto mužstvo rozpustit. Složení mužstva v posledních čtyřech letech bylo: Kovář Marian,
Pavlica Daniel, Koláček David, Stratil Ivo, Farý Lukáš, Sekyra Lukáš, Martínek Jaroslav, Marušák Radek,
Rückner Daniel, Frieb Vojtěch, Kudělka Šimon, Sviták Matěj, Pospíšilová Dita, Zuzaňáková Aneta. Trenéři:
Sekyra Jan st.a Pavlica Jaroslav.
Za oddíl kopané Jaroslav Pavlica

Rekonstrukce obecního rozhlasu
Dne 19. 9. 2014 byl v naší obci uveden do provozu
zrekonstruovaný bezdrátový rozhlas. Od tohoto dne
můžeme používat rozhlas pro hlášení zpráv týkajících
se života v naší obci.
Došlo k vybudování vlastního vysílacího pracoviště,
které je umístěno v prostorách obecního úřadu. Součástí
rekonstrukce byl i servis 27 kusů hlásičů (výměna baterií,
přeladění na vlastní kmitočet, doladění parametru
hlasitosti, kontrola přijímací části).
Znamená to, že by se měla zlepšit slyšitelnost hlášení.
Celková cena rekonstrukce činila 238 552,- Kč.
Ing. Alois Bayer, místostarosta

ZO ČZS – zahrádkáři
Český zahrádkářský svaz Krhová se může pochlubit novými webovými stránkami,
které najdete na adrese:

www.cesky-zahradkarsky-svaz-krhova.webnode.cz

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO KRHOVÁ
ZAHÁJIL OD 10. ZÁŘÍ 2014

MOŠTOVÁNÍ
KDY:

KAŽDOU SOBOTU OD 8:00 HODIN
KAŽDOU STŘEDU OD 14:00 HODIN

KDE:

MOŠTÁRNA V KRHOVÉ (U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ)

CENA: 3,- Kč za litr moštu

Kontaktní osoba: p. Jaromír Klanica, mobil: 732 718 092

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 ½ A4 .
Inzeráty zasílejte na adresu redakce@krhova.cz
Iveta Holzerová, redaktorka

Rozvážíme obědy pro důchodce od pondělí do pátku, výběr ze dvou druhů jídel, cena včetně polévky a dopravy 75,- Kč. Objednávky na telefonním čísle 571 633 037

Restaurace a penzion U Bundárů, Hlavní 13, 756 63 Krhová
Tel.: 571 633 037, mobil: 603 181 882, penzion: 736 533 780
www.ubundaru.cz, e-mail: bundar@volny.cz, facebook: restaurace.bundar

OTTO WALTER
Stavební práce

Kompletní dodávka staveb
Stavby rodinných domů – hrubé stavby, celkové dodávky
Rekonstrukce objektů a opravy – přestavba a půdní vestavba
Provádění zateplení fasád – polystyren, minerální vlna
Provádění zpevněných ploch – zámkové dlažby
Montáž obkladů a dlažeb, sádrokartonů
Dílčí práce zednické, zámečnické, tesařské, obkladačské

Hlavní 206
756 63 Krhová
Tel: 774 111 107
www.ottowalter.xf.cz
otto.walter@seznam.cz

Praktické informace
Kontaktní adresa:

Obecní úřad Krhová, Hlavní 205, 756 63 Krhová

Telefon a email:

730 517 162, obec@krhova.cz

Ostatní údaje:

IČ: 1265750, ID datové schránky: 85kpew4, Bankovní účet: 32 23 74 83 19/0800

Webové stránky:

www.krhova.cz

Úřední hodiny:
Pondělí

8:00 – 11:00 hod.

12:00 – 17:00 hod.

Úterý

8:00 – 11:00 hod.

Středa

8:00 – 11:00 hod.

Čtvrtek

8:00 – 11:00 hod.

Pátek

Den určený pro úřední jednání po tel. domluvě

Starostka:

Sylva Kristková, tel.: 730 517 160, e-mail: starosta@krhova.cz

Místostarosta:

Ing. Alois Bayer, tel.: 730 517 161, e-mail: mistostarosta@krhova.cz

12:00 – 17:00 hod.

Obecní úřad sídlí v budově ZŠ, vchod vpravo.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Krhová
a Obec Krhová pod záštitou starostky Sylvy Kristkové

pořádají výstavu rukodělných prací s názvem

KRHOVSKÉ ŠIKOVNÉ RUCE
kdy?

pátek 10. října 2014 od 14:00 do 20:00 hodin
sobota 11. října 2014 od 8:00 do 14:00 hodin
vstupné dobrovolné
kde?

ZŠ Krhová – tělocvična
Slavnostní zahájení výstavy za účasti představitelů ČZS
a obce proběhne v pátek 10. října v 16:00 hodin.
Součástí bude vyhlášení vítězů ankety „Hezká zahrádka v Krhové 2014“.

Zabýváte se různou rukodělnou činností, jako je např. malování, háčkování, vyšívání,
cukrářství, dřevořezba a další?
Máte zájem se na výstavě prezentovat?
Obraťte se na tel. č. 777 623 276, nebo na email vitezslav.kotas@seznam.cz
a to nejpozději do pondělí 6. října 2014.

Krhovský zpravodaj: vydává Obec Krhová se sídlem Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750, čtvrtletník, evidenční číslo
MK ČR E 21396 Redaktoři: Iveta Holzerová, Sylva Kristková, Ing. Petr Ševčík, Ing. Vítězslav Kotas, Daniel Dobeš. Za spolupráci
při tvorbě Zpravodaje děkujeme PaedDr. Aleně Bystroňové. Každý autor odpovídá za obsah svého článku, redakční rada si
vyhrazuje právo na výběr a úpravu zaslaných příspěvků. Vydání: číslo 3/2014, ročník II., v Krhové, 19. září 2014, v nákladu
750 ks výtisků, distribuováno zdarma do všech schránek. Zpravodaj je k dispozici na Obecním úřadě Krhová a zveřejněn na
webových stránkách obce www.krhova.cz. Žádáme občany, kteří ve své poštovní schránce neobdrželi vydání zpravodaje, ať to
ohlásí na Obecní úřad Krhová nebo emailem na adresu redakce@krhova.cz s přesným uvedením doručovací adresy.

