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Co se děje na obecním úřadě
Milí spoluobčané,
jaro klepe na dveře a s ním vám nabízíme i nové číslo Krhovského zpravodaje, tentokrát v trošku novém,
barevném kabátě.
Naše práce na obecním úřadě celoročně tak trochu připomíná letošní předčasný nástup jara. Žijeme
a snažíme se pracovat v trvalém předstihu, a tak i pro nás je letošní jaro obdobím příprav a plánování,
abychom vám zpříjemnili život v naší mladé obci.
Váš zájem o dění v Krhové nás těší, proto bych chtěla odpovědět na otázky, na které se často ptáte.
Jak pokračuje dělení majetku s Valašským Meziříčím? Jak jsou na tom lesy a hájenka? Ve věci
vyrovnání movitého majetku musím konstatovat, že přestože stále preferujeme uzavření dohody před
řešením soudní cestou, tak bohužel stále nemůžeme s Městem VM dojít ke shodě a předložit tak
zastupitelstvu konečný návrh na majetkové vyrovnání. V případě sporu o nemovitosti – lesní pozemky
a hájenku, jsme museli zvolit soudní cestu podáním žaloby. Soudní řízení proběhlo dne 10. 2. 2014
u Okresního soudu ve Valašském Meziříčí. Výsledek jednání vyznívá jednoznačně ve prospěch naší obce.
Obec Krhová je tedy výlučným vlastníkem předmětných nemovitostí. Je pravděpodobné, že se Město
VM odvolá, a tak nás možná čeká dlouhá soudní cesta. Podstatné ale je, že na začátku této cesty jsme
byli úspěšní.
Jistě vás zajímá i odpověď na otázku: Jak obec hospodařila v prvním roce své existence? Pokládám
za velký úspěch, že mohu říci: výborně. Obecní rozpočet roku 2013 utáhl jak náklady na veškeré služby
obce a nákup potřebného technického vybavení, tak i nemalé investice do potřebného rozšíření
mateřské školy, nového zařízení školní družiny, obecního úřadu apod. Finanční přehled těchto investic
byl podrobně rozepsán v minulém čísle a je stále k nahlédnutí na našich webových stránkách. Příznivou
bilanci podtrhuje i fakt, že za rok 2013 nemá obec ani žádný dluh ani žádný úvěr a mohu uvést, že jsme
hospodařili s přebytkem ve výši 3,2 mil. Kč. Z toho ponecháme 1,8 mil. Kč jako rezervu pro další potřeby

obce a 1,4 mil. Kč je „zmrazeno“ na závazky, které jsou mimo jiné předmětem návrhu na majetkové
vyrovnání s městem VM.
O tom, že se snažíme být dobrými hospodáři, svědčí i výsledky třídenní krajské kontroly, kterou úřad
prošel na počátku února. Výsledek je více než potěšující. Za celkové hospodaření a vedení účetnictví
jsme dostali dokonce pochvalu. Jen pro ilustraci uvedu, že za rok 2013 máme 1536 dokumentů
založených v 375 spisech a letos nám prošly rukama již téměř čtyři stovky písemností.
Tolik pohled zpátky, ale pojďme se podívat na to, co nás čeká letos, co připravujeme…
Zastavím se jen u některých aktivit, o jiných se dočtete v tomto jarním čísle. Ve II. čtvrtletí bude
konečně započata realizace projektu Čistá řeka Bečva II. U nás v Krhové se bude jednat o celkem 595 m
nově zbudované kanalizace, na niž bude připojeno 20 kanalizačních přípojek na ulici Luční a Bratří
Podmolů. Celková hodnota tohoto díla činí 2,8 mil. Kč. Z rozpočtu obce bude zaplacena výše podílu
vlastních zdrojů na realizaci v celkové výši 782 tis. Kč. Na projektovou dokumentaci 20 domovních
kanalizačních přípojek bude z rozpočtu obce dále uvolněna částka 363 tis. Kč.
Jednou z největších bolístek Krhové, na kterou jste i vy občané poukazovali v dotazníkovém šetření,
je chybějící dětské hřiště a sportoviště. Svedli jsme doslova boj s časem a v šibeničním termínu
se nám podařilo podat žádost o dotaci na projekt První dětské hřiště v Krhové. Tato dotace
je poskytována Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci programu Podpory obnovy a rozvoje venkova.
V letošním roce považuji za nezbytné zpracování plánu rozvoje obce, a to především v oblasti občanské
vybavenosti. Musíme promyšleně a s rozvahou naplánovat vše, co bychom chtěli v Krhové vybudovat.
Proto také v rozpočtu obce na pořízení studie a projektovou dokumentaci počítáme s částkou 200 tis. Kč.
Již nyní je zadaná ke zpracování studie na revitalizaci prostor u kapličky, před fotbalovým hřištěm
a okolí školy. Tato studie by nám měla říci, kam umístit zastřešené podium, kam dětské a multifunkční
hřiště, jak bude řešeno parkování, zpevněné plochy, veřejné osvětlení, mobiliář apod. Naše představa
je, že celkovou koncepci řešení rozdělíme na jednotlivé etapy, které budou realizovány postupně
v následujících letech. Návrh řešení předložíme zastupitelům a bude projednáván na zasedání
zastupitelstva, které je veřejně přístupné. Zpracovanou studii zveřejníme i na webových stránkách obce
a budete se moci k ní vyjádřit.
Zajímavým návrhem na zlepšení životního prostředí a všestranné využití obecních pozemků
je vybudování parčíku s dětským hřištěm u ulice Hlavní poblíž obchodu Hruška. Zaujal nás i další nápad,
krhovští chlapci, kteří holdují kolům, sami přišli s návrhem vybudování bikeparku. Výběr místa k realizaci
i řešení těchto záměrů chceme zajistit projekčně ještě letos.
Zvláštní pozornost budeme věnovat místům pro separovaný odpad. Více se tomuto tématu věnuje
v následujícím článku naše radní Ing. Katka Halaštová. Chci jen dodat, že již nyní začínáme připravovat
projekty na úpravu těchto nových míst.
Chtěli bychom v letošním roce stihnout opravy místních komunikací, úpravu náměstíčka a parčíku
u kapličky, opravy zastávek MHD a mnoho dalšího. Jsem ráda za jakoukoli vaši odezvu. Dáváte mi najevo,
že si všímáte nejen nedostatků, ale i dobře odvedené práce našeho technického pracovníka pana
Wrzeckého. Mám na mysli především četné drobné opravy v budovách ZŠ a MŠ, prořezávky porostů
na obecních pozemcích, úklid veřejných prostranství, opravy laviček aj.
Dvě novinky, které vám usnadní komunikaci se státní správou, pro vás připravujeme přímo na obecním
úřadě. Od druhé poloviny letošního roku zajistíme poskytování služby plného Czech Pointu s možnostmi
výstupů z registrů. Znamená to, že budeme poskytovat výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního
rejstříku atd. Naše účetní paní Stodůlková i referentka paní Valachová jsou navíc vyškoleny
i pro legalizaci a vidimaci. Služba legalizace a vidimace /ověřování listin / bude zavedena na obecním
úřadě rovněž od druhého pololetí.

Na závěr bych se chtěla vyjádřit k činnosti zájmových spolků. Velmi kladně hodnotím elán naší Jednotky
sboru dobrovolných hasičů. Můj obdiv a podporu má činnost Mysliveckého sdružení „Srnova“ Krhová,
Klub seniorů a samozřejmě také činnost Základní organizace zahrádkářského svazu. Mám velkou radost
i z nárůstu členů a obnovení místní skupiny Českého červeného kříže v naší obci. Upřímně se vždy těším
na setkání s lidmi, kteří se angažují v těchto sdruženích a děkuji jim za jejich práci.
S přáním hezkých jarních dnů
Sylva Kristková, starostka

Krhovský zpravodaj se představuje
Krhovský zpravodaj ve svých schránkách najdete čtyřikrát během roku. Jedná se o čtvrtletník, který bude
vycházet v průběhu měsíce března, června, září a prosince.
V každém vydání naleznete důležité informace a kontakty, dozvíte se podrobnosti a zajímavosti
o připravovaných akcích i o těch, které se uskutečnily. Zaostříme na témata, která budou pro obec
důležitá. Přiblížíme vám činnost zájmových spolků. Krhovský zpravodaj vychází barevně, a tak bude
většina článků doplněna o fotografie.
Přivítáme, když se na naši redakci obrátíte se svými příspěvky, postřehy a náměty. K dispozici máte
emailovou adresu redakce@krhova.cz.
Budeme se snažit, aby nám i vám nic podstatného z dění v obci neuniklo. Naším cílem je,
abychom přinášeli objektivní informace. Krhovský zpravodaj je tu pro vás a je o vás!
Všechny aktuální informace z dění v obci můžete průběžně sledovat také na obecním webu
www.krhova.cz.
Krhovský zpravodaj pro vás připravuje těchto pět nadšenců: zleva Daniel Dobeš, Vítězslav Kotas, Iveta
Holzerová, Sylva Kristková, Petr Ševčík.

Vaše redakce

Třiďme odpad, stojí to za to!
Obec Krhová je zapojena do systému zpětného odběru a využití
obalů z komunálního odpadu EKO-KOM. Nyní se tzv. „sběrná
hnízda“ nachází v ulicích U kapličky, U Přejezdu, U Bytovek
a Hrádky. Obsahují nádoby na papír, plast, barevné a čiré sklo.
Nádoby na plast a papír jsou vyváženy 1x týdně, ostatní
1x za měsíc. Svoz plastu probíhá i každý první pátek v měsíci
sběrem žlutých pytlů od rodinných a bytových domů.
V roce 2014 počítáme s úpravou stávajících míst tak, aby byla lépe začleněna do krajiny a byla
pro občany přívětivější. Plánujeme i vybudování nových sběrných míst na ulici Pod Kameněm a Barvířka.
Čím více komunálního odpadu vytřídíme, tím vyšší příjem získáme do obecního rozpočtu. Za rok 2013
se v Krhové vytřídilo asi 7,7 tun papíru, 8,5 tun plastu a 11,6 tun skla.
Díky tomu bylo obci za rok 2013 ze systému EKO-KOM vyplaceno 66 tis. Kč. Buďme tedy dobrými
hospodáři, třiďme v Krhové odpad, stojí to za to!!!

Jak na to? Co bychom měli o odpadech vědět?
Odpad, který má putovat k recyklaci, nesmí obsahovat zbytky potravin ani chemických látek. V opačném
případě jej nelze zpracovat a patří do směsného komunálního odpadu nebo mezi nebezpečné odpady.
Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných
nádobách. Na všech kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně uvádějí, co do nich patří
a co ne. Pouze tříděný odpad je určen k recyklaci, a tím šetří přírodní zdroje. Dnes již nikdo z nás jistě
nepochybuje o tom, že třídění odpadu má velký ekologický význam!
PLASTY patří do žlutého
kontejneru.
Ale nezapomeňme - pouze
čisté obaly! Např. čisté PET
láhve, kelímky od jogurtů
a tuku,
sáčky,
fólie
a
polystyren.
V Krhové
se
samostatně netřídí nápojové
kartony (mléko, džusy, kefíry
atd.), proto tyto obaly patří do
žlutého pytle na PLASTY.
Plasty poznáte podle značek
na obalech. Např. zkratku PET
najdeme nejčastěji na klasické
láhvi od nápojů.

PAPÍR patří do modrého
kontejneru, stejně jako všechny
obaly se zkratkou PAP. Jsou to
noviny, časopisy, reklamní
letáky, papírové obaly a obálky,
kartony, kancelářský papír
a sešity. Sběru papíru nijak
nevadí
obálky
s fóliovými
okénky. Pouze z bublinkové
obálky je dobré odstranit
plastový vnitřek. Do kontejnerů
na papír se nehází mokrý nebo
mastný papír, dětské pleny,
použité kapesníčky, voskovaný
nebo papír jinak znečištěný.

SKLO patří do kontejnerů s bílou
a zelenou samolepkou. Pokud
jsou vedle sebe zelený a bílý
kontejner, vhazujeme do bílého
sklo čiré a do zeleného sklo
barevné. Patří sem například
láhve od vína, alkoholických i
nealkoholických nápojů, sklenice
od kečupů, marmelád či
zavařenin. Do kontejnerů na
sklo
nepatří
porcelán,
keramika, zrcadla, drátová skla,
lahvičky od léčiv, žárovky,
zářivky a výbojky.
Vratné zálohované sklo patří
zpět do obchodu.

Jak správně třídit ostatní odpady?
Mimo odpadů, které lze umístit do barevných
kontejnerů, vznikají v domácnostech další
odpady, které je důležité také třídit. Mohou to
být například plechovky, žárovky, obaly
od kosmetických přípravků, starý nábytek,
koberce, linolea, umyvadla, elektrotechnika,
barvy, lepidla, oleje atd. Pokud je na obalu nebo
výrobku symbol přeškrtnuté popelnice, obal
nepatří do žádného kontejneru, ani do toho
na směsný odpad. Jedná se totiž o nebezpečný
odpad. Jeho konkrétní nebezpečné vlastnosti
označují další grafické symboly v oranžovém
poli, nejčastěji je to lebka nebo symbol ohně.
Ty prozradí, zda je konkrétní věc či látka toxická,
žíravá, hořlavá, dráždivá, výbušná či jinak
škodlivá. Kromě symbolu musí být na etiketě
srozumitelně napsáno, jakou nebezpečnou látku
výrobek obsahuje a jak naložit s obalem
obsahujícím zbytky těchto látek.
Ing. Kateřina Halaštová, radní

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
- z recyklovaných nápojových kartonů se staví domy? Při teplotě
kolem 200 °C se rozdrcená směs lisuje a vzniklé desky jsou
podobné oblíbenému stavebnímu materiálu sádrokartonu.
- hráči ostravského Baníku nastupují už několik sezón v dresech,
které jsou vyrobeny z recyklovaných plastových lahví? Každý
dres je vyroben až z osmi takových lahví.

Máte zájem o vlastní kompostér?
Obec Krhová připravuje žádost o získání dotace z Operačního programu Životní
prostředí na pořízení kompostérů v rámci prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání
s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Žádáme občany, kteří mají
zájem o umístění kompostéru na svém pozemku, aby zaslali své jméno, adresu
a kontaktní telefon na adresu Obecní úřad Krhová, Hlavní 205, 756 63 Krhová
nebo na email obec@krhova.cz a to nejpozději do konce května 2014. Jedná
se o prvotní průzkum zájmu mezi občany, podrobnější informace poskytneme
až po případném přiznání dotace.
Ing. Kateřina Halaštová, radní

Dopravní obslužnost v obci
Aktuálně je v řešení dopravní obslužnost v naší obci. Dotýká se nás návrh úprav tarifních
podmínek v MHD ve Valašském Meziříčí. Zastupitelé města VM vzali na vědomí
předložený materiál, který navrhuje variantu MHD zdarma pro všechny cestující.
Konečné rozhodnutí, zda bude MHD zdarma v roce 2015, projednají zastupitelé města
VM až na podzim tohoto roku. Ze strany obce Krhová byla projevena vůle a zájem
o spoluúčast na provozu MHD zdarma v rámci linky č. 1 Krhová – Poličná. Ekonomické
podmínky návrhu jsme však doposud nedostali. Jednání je tedy stále otevřené.
Další alternativou k MHD je nový projekt, který navrhuje změnu dopravní obslužnosti z linky MHD
na linku regionální. Tento projekt zpracoval dopravní inženýr Vladimír Návrat z firmy UDI MORAVA s.r.o.,
který je mimo jiné i autorem projektu realizace MHD zdarma ve Frýdku-Místku.
Základem tohoto projektu je prodloužení současné regionální linky č. 940047 z Velké Lhoty přes Valašské
Meziříčí až do Krhové. Touto linkou se nabízí dostupnost železniční stanice (Kaufland) bez přestupu,
centrum města ze zastávek na ulici Masarykova a Vsetínská a hlavně nemocnice.
Projekt komplexně řeší technické návrhy jízdních řádů se zachováním stávající četnosti spojů.
Na nákladech návrhu této regionální linky se podílí Zlínský kraj v rámci základní dopravní obslužnosti,
spolu s obcí Krhová, která by dotovala zbylé náklady na provoz linky.
Z celkového ekonomického hlediska přináší tento projekt úsporu nákladů vůči dnešnímu stavu
a to i v případě, že by obec na sebe převzala veškeré ostatní náklady provozu této linky. Tím se i zde
nabízí možnost provozu této linky pro její cestující zdarma.
Chci však upozornit, že v jednání jsou obě varianty: spoluúčast na stávající MHD i zavedení pro nás nové
regionální linky. O výsledku Vás budeme informovat.
Sylva Kristková, starostka

Lavičky pro chvilky odpočinku
Zájem občanů strávit chvilky odpočinku na lavičkách v Krhové
vyplynul z dotazníkové akce konané na podzim loňského roku.
Pro umístění laviček se vyslovilo téměř 89% respondentů.
V odpovědích se objevily i návrhy, kam je umístit.
V současné době zpracovává Komise pro rozvoj obce podklady,
které předloží ke schválení zastupitelstvu. Jednotlivá místa
si budete moci prohlédnout na webových stránkách obce.
Jsou vybírána tak, aby ve většině případů lavičky stály
na obecních pozemcích. Zbývající návrhy budou konzultovány
s majiteli pozemků.
Uvažujeme o umístění asi patnácti laviček v místech,
kde je pěkný výhled a samozřejmě zohledníme i pohyb lidí
v dané lokalitě. Konkrétní typ lavičky bude teprve vybrán
s ohledem na „odolnost“ a cenu. Věříme, že posezení
na lavičkách bude příjemným zpestřením.
Ing. Zdeněk Adamec, předseda Komise pro rozvoj obce

Přechod pro chodce „u cihelny“
V minulém roce byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce křižovatek na komunikaci
I/35 v okolí bývalé cihelny v Hrachovci. Podle slov ŘSD je cílem stavby
zkvalitnění dopravy na silnici I/35 a zejména zvýšení kapacity a bezpečnosti
v místě křižovatky se silnicí III/01873 a křižovatky s místní komunikací
na Hrádky. Neméně důležitá byla i snaha zvýšit bezpečnost pohybu chodců
a zlepšení jejich přístupu k autobusovým zastávkám. Vhodnými dopravními
opatřeními bylo vymezeno místo pro přecházení, které přesně definuje pozici,
ve které je vhodné křížit silnici I/35 chodci.
V praxi to znamenalo zrušení klasického přechodu pro chodce, který byl označen vodorovnou zebrou
a svislou dopravní značkou „přechod pro chodce“.
Tato změna vyvolala mezi občany Hrádek a Hrachovce velké obavy o bezpečnost chodců, kteří jsou
nuceni při cestě do zaměstnání nebo do školy tuto vysoce frekventovanou silnici denně přecházet.
Z tohoto důvodu iniciovali dne 25. 10. 2013 manželé Perutkovi petici za zachování značeného přechodu
pro chodce. Tuto petici podpořilo svým podpisem přibližně 600 občanů Krhové, Hrachovce a Valašského
Meziříčí. Podporu k zachování přechodu vyjádřila i obec Krhová.
Na základě této petice proběhlo dne 25. 11. 2013 jednání na Krajském úřadě ve Zlíně. Kromě zástupkyně
petičního výboru paní Perutkové a místostarosty obce Krhová Ing. Aloise Bayera se jednání zúčastnili
i zástupci Valašského Meziříčí (Mgr. Chajdrna, MUDr. Krchňák), za Krajské ředitelství policie ZK odbor
služby dopravní policie pan mjr. Ing. Michal Jánský, zástupci investora, projektant (ŘSD ČR) a zástupci
Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství KÚ Zlínského kraje.
Nejdůležitějším výsledkem jednání bylo to, že ŘSD ČR zadá nezávislé firmě CDV Brno (Centrum
dopravního výzkumu Brno) vypracování bezpečnostního auditu celého problémového úseku.
Závěr auditu:
Navrhované místo pro přecházení bez středního dělení na komunikaci I. třídy, s výše uvedenými
intenzitami, rychlostmi a odstupy vozidel, není zcela bezpečné.
Doporučené řešení: Při intenzitách cca 1330 vozidel/h ve špičkové hodině je vhodné provést, s ohledem
na dostatečnou bezpečnost chodců, přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem. Ke zvýšení
bezpečnosti chodců na přechodu pro chodce u výše uvedené varianty (bez ochranného ostrůvku)
by přispělo také osazení světelně signalizačního zařízení řízeného poptávkou signálu pro chodce.
Dobrá zpráva na závěr. Výsledkem jednání, které proběhlo 18. 3. 2014 na Krajském úřadě ve Zlíně,
je znovuobnovení přechodu pro chodce. Radost nám trochu kazí fakt, že se nepodařilo prosadit
světelné signalizační zařízení. Ale i tak to považujeme za úspěch.
Ing. Alois Bayer, místostarosta

Krhová žije zábavou
Mnohé akce, které se postupně snažíme realizovat, se pomalu mění
v tradice. Troufám si říci, že podporou místních spolků se nám
podařilo nastartovat kulturní a společenské dění v naší obci. Mezi
kulturní akce organizované a financované obecním úřadem patří:

VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU
Nový rok jsme v samostatné Krhové přivítali již podruhé. První den
v roce 2014 prostory v okolí kapličky a fotbalového hřiště ožily, staly

se místem přátelských setkání Krhovjanů, novoročních blahopřání i dobré zábavy. Nechyběl ani krátký
kulturní program. Se svou ohnivou podívanou vystoupila skupina Boca Fuego, odpoledne zpříjemnil
svým vystoupením i Bedřich Obecný, se kterým jsme si společně zazpívali mimo jiné i obecní hymnu.
Místní hasiči oživili celou akci připravenou vatrou a hořícími dřevěnými sloupy. Novoroční oslavy
zakončil ohňostroj.

KRHOVSKÁ OBECNÍ VESELICE
Blíží se již třetí ročník obecní veselice, která se bude konat v sobotu
10. května 2014. Tento den bude zahájen slavnostním vysvěcením
repliky historického dřevěného kříže. Kříž bude umístěn u studánky,
která dala jméno i ulici Ke Studánce. Tradičně se bude konat mše
svatá. Přípraven je bohatý program jak pro dospělé, tak i pro děti.
Podrobnosti najdete na pozvánce, kterou pro vás zpracovala
Ing. Kateřina Halaštová, hlavní organizátorka veselice. Na zdárném
průběhu akce se budou podílet všechny místní spolky. Hasiči
a sportovci opět zajistí bohaté občerstvení.
Obec Krhová vyzývá občany, kteří by se drobným prodejem svých výrobků chtěli zapojit do části
programu farmářských trhů na Krhovské obecní veselici 2014, ať se přihlásí na tel. 731 640 440 Kateřině
Halaštové a to nejpozději do 15. 4. 2014.

POHÁDKOVÝ LES
Máte rádi pohádky? Pak neváhejte a v sobotu 21. června
2014 se společně s námi vydejte za pohádkou do lesa.
Myslivci, zahrádkáři, senioři, hasiči, sportovci, ZŠ i MŠ
vám připraví kouzelné překvapení na několika stanovištích
kolem myslivecké chaty. Setkání s pohádkovými postavami
bude určitě příjemné. Tímto zveme děti, rodiče, prarodiče
a všechny milovníky dobré zábavy. O zvěřinové speciality
se postarají naši myslivci, nebudou chybět ani dobroty
z udírny a jiné lákavé pochoutky. Počítáme také s živou
hudbou, která zahraje k poslechu i tanci.
Všichni organizátoři POHÁDKOVÉHO LESA se sešli již koncem ledna na první
pracovní schůzce, na kterou zavítaly spolu s panem Horákem ze Zdounek
i postavičky JÚ a HELE. Kromě dobré zábavy se hosté s námi podělili o své
zkušenosti s organizací podobné akce. Vždyť ve Zdounkách pořádají již 35. ročník!
Věřím, že procházka POHÁDKOVÝM LESEM v Krhové na začátku léta se stane
každoroční tradicí.
Všechny vás na připravované akce srdečně zvu a organizátorům děkuji za obětavou práci.
Sylva Kristková, starostka

Mateřská škola Krhová
V novém roce jsme připravili pro děti naší mateřské školy následující akce. Ve spolupráci
se ZŠ Žerotínova ve Valašském Meziříčí paní učitelky Marcela Matyščáková a Andrea Masaříková
ze ZŠ Žerotínova připravily pro děti prezentaci kroužku Debrujárů. V pondělí 13. ledna pak začal pro děti
ze třídy Papoušků „Den plný fyzikálních pokusů“. Společně vyráběly létající vážky, točicí káče, vyzkoušely
si působení magnetů, pracovaly s rozpustností látek. Všem se program moc líbil,
a tak jsme dohodli další prezentace i v ostatních třídách.

V lednu jsme navázali spolupráci i se ZŠ Krhová. Paní ředitelka
Mgr. Ivana Pavlicová a Mgr. Marcela Sekyrová navštívily naši
mateřskou školu s připraveným vystoupením pro předškoláky.
Zábavné hry děti zaujaly a všechny, které letos nastoupí
do základní školy, se snažily předvést své znalosti
a dovednosti. Spolupráce se ZŠ Krhová pokračovala návštěvou
předškoláků v místní základní škole. Podívali se do tříd, prvňáci
jim předvedli, jak už umí číst, psát i počítat. Naše děti byly
rozděleny do skupin, postupně navštívily jednotlivé třídy
a v každé třídě si zahrály na „školáky“. Paní učitelky příjemně
překvapily znalosti dětí při plnění nejrůznějších úkolů, děti
byly nadšené prostředím i přístupem pedagogů.
Začátkem února jsme začali s plaveckou výukou v krytém
bazéně ve Valašském Meziříčí. Přihlášené děti čeká devět lekcí
s možností získání závěrečného vysvědčení.
V polovině února jsme s první skupinou dětí v rámci plnění
tematického plánu s názvem „My jsme muzikanti“ navštívili
Lidovou školu umění ve Valašském Meziříčí. Zde děti zhlédly
koncertní vystoupení žáků LŠU, shodou okolností jim zahráli
bývalí žáci naší mateřské školy Adam Škorňa a Radovan Lev.
Děti měly možnost poznávat různé hudební nástroje - od
klavíru, přes housle, violoncello, trubku až po bubny.
Šlo o moc hezký kulturní zážitek. Poděkování patří vedení LŠU
a učitelům.
Měsíc únor vyvrcholil dětským karnevalem, který se konal
ve všech třídách naší mateřské školy. Rej masek, které dětem
připravili rodiče, byl pro ně velkým zážitkem. Některé soutěže
se sice neobešly bez slz, ale musíme se učit i prohrávat.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci akcí. Poděkování
patří nejen pedagogům, ale i provozním zaměstnancům
a zaměstnancům naší školní jídelny, kteří vždy pomáhali
s přípravou pohoštění a operativně měnili jídelníček tak,
abychom s dětmi vše zvládli.
Vladislava Šuláková, ředitelka MŠ Krhová

Základní škola Krhová
Dětský karneval
Karneval neboli masopust je vlastně počátek postního období
před Velikonocemi. Začíná 6. ledna a končí Popeleční středou.
Byl odedávna spjat s různými slavnostmi a rituály,
ale v současné době jde vlastně o taneční zábavy, hýření a rej
masek.
Letošní dětský maškarní karneval proběhl v „Paláci kultury
a sportu“. Dětem i rodičům nechyběla fantazie a někteří
se při výrobě karnevalových masek opravdu „vyřádili“.
Navštívila nás spousta krásných postaviček - princezny,

čarodějnice, kovbojové, Krakonoš, vodníci, motýli, šmoulové, Pipi Dlouhá punčocha, šašci a další.
S velkým zaujetím jsme pozorovali a hádali, kdo se za jakou maskou skrývá. Můžete si je prohlédnout
na webových stránkách naší školy http://zskr.webnode.cz/.
Soutěžilo se, tancovalo a na každého čekala sladká odměna. Z bohaté tomboly se těšily nejen děti,
ale i rodiče a na koho se štěstí neusmálo, měl možnost velkého výběru různých pamlsků a občerstvení
v bufetu.
Organizátory a pořadatele (ZŠ a TJ Jiskra Krhová) potěšila nejen velká účast dětí s doprovodem,
ale hlavně spokojené, veselé a rozzářené oči dětí, které prozradily, že se sobotní odpoledne opravdu
vydařilo. Velký dík sponzorům! Jejich seznam je také zveřejněn na stránkách školy.

Novinka v ZŠ Krhová
Od září 2014 nabídneme možnost profesionální výuky zpěvu a hry na hudební nástroj v budově naší
školy. Výuka bude probíhat jednou týdně, ve čtvrtek a pátek odpoledne. Navštěvovat ji mohou všechny
děti z Krhové, i ty, které do naší školy nechodí. Předškolním dětem můžeme nabídnout skupinovou
přípravku, mladším školním dětem hru na klavír, bubny a zpěv, pro žáky od deseti let hru na kytaru.
Cena za výuku je 500 Kč měsíčně. V případě nemoci se hodina nahrazuje. Pro více informací můžete
volat na tel. číslo 777 861 732.

Zápis žáků do Základní školy Krhová
V pátek 31. 1. 2014 proběhl zápis žáků do ZŠ Krhová,
kterého se zúčastnilo 19 dětí. Děti přivítaly pohádkové postavy,
které jim pomohly překonat počáteční ostych. U zápisu děti ukázaly,
co už znají a jak jsou připraveny na 1. třídu. Celý den probíhal
v poklidné atmosféře, čekání dětem zpříjemňoval pobyt v herně
1. třídy a možnost občerstvení. V září do školy nastoupí 14 žáků,
ostatní budou muset ještě rok počkat. Pokládáme letošní zápis
za úspěšný a těšíme se na nové žáky.

Výtvarná soutěž pro všechny děti z Krhové
Ředitelka Základní školy Krhová vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma
NAŠE KRHOVÁ.
Zúčastnit se mohou všechny děti z Krhové ve věku 3 až 15 let.
Soutěžit se bude ve třech kategoriích:




výtvarníci předškoláci
výtvarníci mladšího školního věku 6-10 let
výtvarníci staršího školního věku 11-15 let

Výtvarnou práci je možné vytvořit jakoukoli výtvarnou technikou na formát A3. Práci je nutné označit
jménem autora a jeho věkem na zadní straně výkresu. Hotové práce doručte do ZŠ do konce měsíce
dubna. Nejlepší výtvarníci ve svých kategoriích budou oceněni věcnými dárky a jejich práce zveřejněny
na webu obce a vystaveny v prostorech školy. Vyhlášení vítězů proběhne na obecní veselici.

Co připravujeme?
Ve druhé polovině školního roku se děti mohou těšit na:




nový ročník TALENTMANIE – v dubnu se nám představí nové pěvecké talenty
večerní návštěvu hvězdárny ve Valašském Meziříčí
výlet do Teplic nad Bečvou – pro děti 4. a 5. třídy.
Mgr. Ivana Pavlicová, ředitelka ZŠ Krhová

Osobnosti obce Krhová
MONIKA KUČEROVÁ
Ani do Krhové pořádná bílá zima nedorazila. Malou
kompenzací byly alespoň zimní hry v Soči za účasti
úspěšných českých olympioniků. Žili jsme sportem,
a tak vám v tomto čísle představíme naši mladou
naději Moniku Kučerovou. Za sebou již má několik
sportovních úspěchů jak v běžecké stopě,
tak na horském kole, kterému se věnuje v letním
období.
Běh na lyžích začala Monika trénovat v roce 2010
v Tělovýchovné jednotě Valašské Meziříčí. V roce
2013 se na Mistrovství České republiky staršího
žactva v běhu na lyžích umístila na bramborové
pozici a v Českém poháru v běhu na lyžích
na celkovém šestém místě. Letos přestoupila
a trénuje za Běžecký areál Pustevny. Na letošním
Mistrovství České republiky ve Vimperku obsadila
třetí příčku.
Na horském kole začala jezdit v sedmi letech
a v roce 2010 přešla do klubu BIKE PRO RACING,
ve kterém si vyjela následující umístění. V sezoně
2012 čtvrté místo na Mistrovství ČR XC MTB v Peci
pod Sněžkou a první místo ve Valašském poháru
MTB XC. V sezoně 2013 podávala v rámci Českého
poháru XCO 2013 vyrovnané výsledky. V Teplicích,
Praze a v Peci pod Sněžkou to bylo druhé místo,
v Boskovicích Monika vyhrála. Během roku si vybrala
i velkou dávku smůly. Na Mistrovství ČR
v Bedřichově z průběžného prvního místa
po ošklivém pádu v těžkém kamenitém sjezdu
si nakonec dojela pro čtvrté místo. V roce 2013
zopakovala svůj
úspěch
z minulého
roku
a ve Valašském poháru MTB XC znovu zvítězila.
S rodiči Helenou, Antonínem a mladší sestrou
Leonou bydlí v ulici Pod Lesem 262 v Krhové,
kde jsme ji také vyzpovídali.

celkové první místo v Českém poháru – Boskovice

Moniko, kdy jsi poprvé stála na běžkách?
Bylo to v roce 2010 na Pustevnách.
Kdo tě v rodině vedl ke sportu?
Tatínek. Přivedl mě ke kolu, je to jeho koníček, a tak jsem začala jezdit taky. První mě trénoval taťka
a pak jsem odešla do oddílu Biceproracing ve Valašském Meziříčí a nyní jsem v oddílu VRV Team
(Valmez, Rožnov, Vsetín). Je nás v oddílu cca šestnáct dětí.

V únoru celý svět žil zimní olympiádou. Jaké sporty jsi nejvíc sledovala a máš nějaký sportovní vzor?
Určitě. (úsměv) Sportovním vzorem jsou pro mě olympijští medailisté Gabriela Soukalová a Švýcar Dario
Cologna. Nejvíc jsem fandila při běhu na lyžích, biatlonu a sjezdovém lyžování.
Ozdobou biatlonu je Gabriela Soukalová, která je při závodech vždy dokonale nalíčená. Líbí se ti to?
V žádném případě ne! (velký úsměv) Myslím si, že na závody žádnou rtěnku ani stíny nepotřebuji,
necítila bych se v tom.
Jaký je tvůj sportovní sen?
Setkat se s hvězdami našeho zimního sportu a třeba se dostat na olympiádu.
Oproti tvým vrstevníkům máš kromě školy náročnou sportovní přípravu. Jak vypadá tvůj „běžný“ den?
Běžky:
V zimě je to horší. Je brzo tma, a tak mě vždy někdo z rodičů vyzvedne ze školy, přijedu rychle domů,
převleču se a jedeme do Rožnova, kde máme sraz. Potom se vydáme na Pustevny, kde trénujeme
do tmy na závodních tratích.
Kolo:
Příprava na kolo nám začíná brzy na jaře. Jezdíme nejdříve na silničce. Většinou máme soustředění
na jižním Slovensku, kde je tepleji. Pak už trénuju na horském kole třikrát až čtyřikrát v týdnu v okolí
Valašského Meziříčí na terénních tratích.
Co na tvé sportovní úspěchy říkají spolužáci?
Většinou to ani nevědí, nechlubím se. Ale učitelé na ZŠ Křižná mě podporují a když je třeba,
mám individuální plán.
Jak stíháš školu a sport zároveň? Které předměty tě baví?
Zvládám to. Měla jsem teď samé jedničky. Baví mě zeměpis a tělocvik.
Jsi v osmé třídě a co pak? Už jsi uvažovala nad střední, vysokou školou?
Zatím moc ne, ale určitě bych to chtěla směřovat na ten sport.
Co tvé koníčky?
Sport a příroda. Máme hospodářství a zvířata, a tak mě to baví.
Co posloucháš za muziku?
Všechno, ale nemusím dechovku a country. Oblíbeného zpěváka nebo kapelu nemám.
Když je závod, sjede se celá rodina – fandí všichni Kučerovci?
Když je to blízko, určitě. Jinak se mnou jezdí taťka.
Na podzim jsi vyhrála Český pohár v Boskovicích – závod cross country na horských kolech v kategorii
starší žačky. Co se na podobných závodech dává za ocenění?
Medaile a pohár. Jinak při žákovských soutěžích nic moc není.
Sponzoři jsou? Je nějaká podpora od svazu?
Tatínek Antonín: Zatím je financování jen na rodičích. Podpora od svazu zatím není, později přispívá dle
vyjetých bodů. Do mladšího dorostu se to neřeší.
Existují sportovní kempy, kde se úspěšní mladí závodníci setkávají na celorepublikovém soustředění?
Tatínek Antonín: Letos poprvé. Když se závodník vyjede do desátého místa, tak se setká deset nejlepších
a probíhá celková průprava. Trénuje se atletika, šplh, běh. Zjišťuje se, jak na tom děti jsou celkově.

Zkouší se sportovní všestrannost. Poprvé teď dcera byla v Jablonci nad Nisou. V příštím roce,
když Monika skončí v Českém poháru na běžkách do desátého místa, zase někam na podzim pojede.
Při běžkování je to více organizované. U horských kol je to vše na našem klubu.
Otázka na maminku. Jak je to se stravou?
maminka Helena: Snažíme se zdravě žít. Monika jí ráda sladké. Od přírody je štíhlá, a tak ji v jídle vůbec
neomezujeme.
Jaké byly začátky? Byl tatínek přísným trenérem?
Ne, ne. Byl na mě hodný – až moc! Pak mě to už s taťkou přestalo bavit a začala jsem jezdit s „děckama“.
Tatínek: Je to seskupení rodičů, je tam trenér s návazností na Prahu. Již se to začíná specializovat.
Monika tam má všechny své vrstevníky a když holky trénují spolu, je to vždy dobře.
Tatínek taky sportuje. Pochlubíte se s nějakým úspěchem?
Ve dvojicích jsem vyhrál „Čtyřiadvacítku“ na Bystřičce – neoficiální mistrovství České republiky.
Na běžkách jezdím jen rekreačně.
Před vojnou jsem si koupil nové kolo, byl to můj sen věnovat se cyklistice. Dcera je ve věku, kdy začínají
jiné zájmy. Ale Moniku horská kola moc baví, i když je horská cyklistika náročná. „Nosí“ se nezpevněné
tratě, balvany… Monika: Bez přilby to nejde, byly i nepříjemné pády. Baví mě to a kolo mám raději
než běžky.
Moniko, co nemáš ráda?
Nemám ráda školu, i když jedničky jsou. (velký úsměv) Nebaví mě uklízet! (směje se hlavně maminka)
Iveta Holzerová a Daniel Dobeš, redaktoři

ČČK – Český červený kříž
Místní skupina Českého červeného kříže v Krhové nabírá nový svěží vítr.
V minulých letech došlo z důvodu pokročilého věku, zdravotního stavu a nezájmu
mladších k razantnímu úbytku počtu členek, a tím také k útlumu činnosti.
Ke konci loňského a na počátku letošního roku se podařilo omladit a zaktivizovat
místní skupinu Českého červeného kříže. Stávající předsedkyně paní Eliška
Horáková přispěla svými dlouholetými zkušenostmi a podpořila mladé ženy,
které projevily o činnost zájem.
Prvořadým úkolem bylo stabilizovat členskou základnu a získat nové členky ochotné pomáhat druhým
chránit život a zdraví. Osloveny byly zejména ženy pracující ve zdravotnictví a sociálních službách.
Proběhlo nezávazné setkání, diskutovalo se o náplni činnosti, úkolech a akcích vyplývajících z poslání
člena ČČK.
Těší nás, že obnovení aktivit místní skupiny je velmi podporováno starostkou i obecní samosprávou.
Již v loňském roce a následně i pro rok 2014 byla na činnost z rozpočtu obce uvolněna finanční podpora.
První akcí, které se na pozvání starostky obce zúčastnily naše členky, byla prezentace automatického
externího defibrilátoru.
Je v zájmu staronových i nových členek vyvíjet postupně odbornou zdravotnickou a osvětovou činnost
pro širokou veřejnost. Vítán je každý, kdo má zájem se zapojit do práce a komu není cizí úcta k člověku,
k životu a ochota pomáhat druhým.

Velice rádi vás přivítáme na schůzce místní skupiny ČČK, která proběhne v úterý 1. dubna v 17:00
hodin v jídelně ZŠ.
Těšíme se na vaši účast.
Ing. Vítězslav Kotas, redaktor

ZO ČZS – zahrádkáři
Vážení přátelé, příznivci zahrádek a pěstitelé,
ve svém příspěvku vás chci informovat o tom, jak zahrádkáři prožívají letošní zimu. Určitě se neukládají
k zimnímu spánku, jak by se mohl leckdo domnívat. Ale nejdříve několik slov k dosavadnímu průběhu
počasí.
Pro nás občany, řidiče a obyvatele domů je průběh letošní zimy velmi příznivý a nenáročný. Příroda
však v zimě dlouhodobé vysoké teploty nad nulou vnímá zcela odlišně.
Zejména stromy a keře, ale také včely a zvěř cítí a prožívají neobvyklé teploty velmi citlivě. Netradiční
vývoj počasí nutí živé organismy k produkci energie a ke ztrátě teploty. O tom, jak negativně působí
tento průběh zimy na včely a zvěř, by vám jistě více pověděli chovatelé a ochránci přírody.
Při dlouhodobém působení vysokých teplot na stromy a keře dochází k jejich přecitlivění, nepřichází
období vegetačního klidu a vegetace je tak stále připravena k dalšímu vývoji. Tím dochází k podstatnému
oslabení stromů a keřů a případný rychlý pokles teplot tak může trvale a nenávratně poškodit jejich další
růst a plodnost. Čas a teploty ukážou, jak se stromy a keře vyrovnají s letošním neobvyklým průběhem
zimy.
Co dělají zahrádkáři, když ani příroda neodpočívá?
Věnujeme se aktivnímu vzdělávání, školení a výměně zkušeností pro naši další činnost.
Při Územním sdružení Českého zahrádkářského svazu Vsetín dlouhodobě pracuje skupina odborných
instruktorů. Ti nejaktivnější se zúčastňují velmi kvalitního oblastního školení a tyto informace
pak předávají na přednáškách ostatním zájemcům. Územní sdružení dále pořádá v zimním období
2013/2014 spoustu zajímavých seminářů. Přednášející jsou odborníci a zkušení pěstitelé z významných
podniků a ústavů s celostátní působností. Také školitelé a odborní instruktoři z našeho okresu mají velmi
dobré jméno v rámci kraje i republiky.
Krátce připomenu některé nejzajímavější akce. V měsíci prosinci se uskutečnila odborná degustace
jablek, v lednu letošního roku jsme vyslechli několik přednášek na téma pěstování kanadských borůvek,
azalek a rododendronů, dověděli jsme se mnoho zajímavého i o pěstování a šlechtění angreštů
a rozmnožování okrasných dřevin.
Co nás čeká v letošním roce?
Především musíme zhodnotit mimořádně úspěšný jubilejní rok 2013, připravit lepší propagaci soutěže
Hezká zahrádka v Krhové a připravit se na sezonu moštování. V maximální míře se zúčastníme
odborných přednášek a seminářů. Naše organizace je připravena podílet se v rámci našich možností a sil
na akcích pořádaných obecním úřadem a zájmovými spolky. Rádi a aktivně se zapojíme do veřejného
života obce, nabízíme pomoc při realizaci všech dobrých nápadů.
Veškerá naše činnost, školení či přednášky nejsou určeny pouze pro členy, ale i pro širokou veřejnost.
Těšíme se na setkání s vámi.
Ing. Vítězslav Kotas, předseda ZO ČZS Krhová

Klub seniorů Krhová informuje
Milí přátelé,
dovolte, abychom vám předložili zprávu o činnosti našeho Klubu seniorů Krhová. Letos si připomínáme
významné výročí - patnáct let trvání!
Vznik klubu se datuje od roku 1998, kdy se začala scházet parta lidí v důchodovém věku kolem Marušky
Špůrkové, a tak z „kamarádů prošlého věku“, jak jsme si zpočátku říkali, v březnu 1999 vznikl oficiální
Klub seniorů. Tehdy se začala členská základna rozrůstat. Pořádali jsme zájezdy do divadel, vycházky
do okolí, při společných akcích jsme se setkávali se seniory z okolních vesnic, Zašové, Hostašovic,
Straníku, Starého Jičína. Oficiálně byl klub zaregistrován jako pobočka Klubu důchodců města
Valašského Meziříčí za účasti místostarosty města v roce 2001. Pod hlavičkou MěÚ VM naše setkání
dostala řád a probíhala pravidelně.
Když jsme v roce 2009 slavili deset let klubu, bylo evidováno 89 členů. Ve stejném roce jsme přešli
pod JKZ. Deset let existence jsme oslavili zásluhou paní ředitelky JKZ jaksepatří. Po odchodu vedení JKZ
došlo i u nás k radikální změně. Zůstali jsme bez podpory a osamoceni. Nevzdali jsme to a působili dále,
dá se říci jako samostatná jednotka a scházeli jsme se vždy poslední čtvrtek v měsíci v restauraci
U Bundárů. Od roku 2010 se scházíme ve škole, čtvrtky jsme zachovali. Škola je naším útočištěm vždy
od října do dubna, v letních měsících vyrážíme ven, organizujeme zájezdy, navštěvujeme divadelní
představení v Ostravě, trávíme čas procházkami po okolí. V současné době náš Klub seniorů Krhová
sdružuje 65 členů.
Ohlédneme-li se za uplynulými patnácti lety, uvidíme spoustu radosti, zábavy, příjemně strávené
společné chvíle i kus práce. Proto chceme poděkovat všem, kteří se na těchto akcích podíleli a byli
nám nápomocni.
O naší aktivitě svědčí i následující čísla a výčet nejzajímavějších akcí posledních patnácti let. U Bundárů
proběhlo setkání celkem 56x a ve škole 25x. Na zájezd jsme si vyjeli 64x. Zhlédli jsme sedmnáct
divadelních představení v Ostravě, zejména operety. Se živou hudbou jsme si zatančili 24x. Besedy
o zdraví s přednáškou lékaře jsme absolvovali 7x. Několik let nám v létě vyhrávala U Bundárů na zahradě
mladá dechovka z hudební školy, 7x jsme navštívili Šmajstrlův mlýn. Nezapomínali jsme ani na sport.
Výšlap na Jehličnou (kdo to dal) jsme absolvovali 8x. Tolik je zaznamenáno v kronice, ale celá řada aktivit
zůstala jen ve vzpomínkách, napadá mě dovolená v Malenovicích u Ostravice nebo návštěva termálních
lázní Dudince. Děvčata také nacvičila českou i moravskou besedu, se kterou několikrát úspěšně
vystupovala na dožínkách i na plesech.
Hodnotící schůze klubu proběhla 6. března a všichni jsme se shodli na tom, že naše letošní setkání
se ponesou v duchu oslav patnáctých narozenin. Přijďte mezi nás a neseďte doma! Najdete nové
kamarády, se kterými vám bude veseleji, a nebudete osamoceni.
Prohlédněte si několik fotografií z karnevalu, který proběhl 30. ledna v naší ZŠ. Akce se uskutečnila
pod plachtami Pepka námořníka aneb vše od vody.

Jana Pavlicová, předsedkyně Klubu seniorů Krhová

JSDH Krhová
Činnost dobrovolných hasičů má v Krhové
dlouholetou tradici. Velkou změnou v organizaci
naší jednotky bylo založení přípravného výboru,
svolání valné hromady a následně volba nového
vedení. Jsme rádi, že naše jednotka se stala součástí
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krhová má
v těchto dnech 17 členů ve složení: velitel jednotky,
tři velitelé družstev, čtyři strojníci - řidiči a devět
hasičů.
Nejen organizace a činnost, ale i technické vybavení
a zázemí prošlo a prochází zásadními změnami.
Do našeho vybavení kromě hasičského auta patří přenosná požární stříkačka PPS 12, kalové čerpadlo,
elektrocentrála, motorová pila a příslušenství jako jsou hadice a další.
V loňském roce jsme pořídili za finanční prostředky z rozpočtu obce montérky, trička, nářadí, kompresor
a nové osvětlení do zbrojnice.
Dotace ze Zlínského kraje nám z podstatné části pokryla výdaje na nákup zásahových přileb.
V současné době je pro nás prioritou nákup plovoucího čerpadla, lan a příslušenství, abychom byli
připraveni na případné povodně.
Z bohaté činnosti jednotky v minulém období uvádím jen některé aktivity.
Spolu s našimi fotbalisty jsme odstranili nebezpečné zábradlí na hřišti u ZŠ, společně s profesionálními
hasiči se nám podařilo zachránit srnky, podíleli jsme se na zajištění občerstvení při obecní veselici,
nasbírali jsme hromadu železného šrotu a výtěžek jsme použili na nákup motorové pily, prověřili jsme
naši techniku a proškolili nové členy. Také jsme zajišťovali bezpečnost střechy na ZŠ a provedli nutné
prořezávky a odstranění nebezpečných stromů.
Podle průzkumu je mezi krhovskou mládeží zájem o práci dobrovolného hasiče. Těší nás to,
i my si přejeme a podpoříme založení skupiny mladých hasičů.
Naši členové se rozhodli pro společnou prospěšnou akci - dobrovolné darování krve. První odběr
se uskutečnil v březnu.
Ladislav Havel, velitel JSDH Krhová

Včelaři
Včelařská sezóna opět začíná
Na rozdíl od minulého roku začalo letošní jaro o několik
týdnů dříve. Relativně teplý průběh zimy s minimem sněhu
dopřál včelám nezvykle dost teplých a slunečných dnů,
které mohly využít k očišťovacím proletům. K těm se jindy
dostanou až v průběhu února nebo března. Včelám nevadí
stálé zimní mrazivé teploty, mnohem nebezpečnější je pro
ně kolísání teplot nad a pod nulou nejen během zimy,
ale především na jaře. Díky teplé zimě včelstva v podstatě

nepřerušila plodový cyklus, a tak se v nich neustále nacházely vyvíjející se včely (tzv. plod), kvůli kterým
dospělé včely spotřebovaly během zimních měsíců větší množství zásob než v jiných letech. Nejkritičtější
období pro včely začíná právě teď, kdy se teprve ukáže, v jaké kondici včelstva přezimovala, jak jsou
schopna zvládat kolísavé jarní teploty a využívat jarní zdroje pylu a nektaru.
V médiích se objevují zprávy o dobrém stavu včelstev, což je v zásadě vzhledem k počtu včel na jedno
včelstvo pravda. To však ještě nezaručuje jistotu dobré úrody medu v roce 2014. Ta mnohem více závisí
na počasí na jaře a v časném létě. Nakonec i zajíci se počítají až po honu!
Na jaře včely vyhledávají zdroje vody a první možnost snůšky pylu a nektaru, který potřebují pro dobrý
jarní rozvoj. Včelám proto neprospívá otrhávání kvetoucích jív (kočiček), vyřezávání lísek a olší nebo jiné
ničení prvních jarních květů bylin - tyto zdroje potravy jim pak chybějí. Ovocnáři a zahrádkáři by měli dát
pozor při jarních postřicích keřů a stromů a důsledně dodržovat návod k postřiku. Je důležité vyvarovat
se použití postřiku nebezpečného pro včely především v době květu daného stromu či keře. Sečení
travních porostů ještě před odkvětem lučních květin (např. pampelišek) také ochuzuje včely o vydatný
zdroj pastvy, z něhož vzniká chuťově i výživově jedinečný jarní květový med.
V roce 2014 již tradičně plánujeme kurz pro začínající včelaře, který bude pořádat Pracovní společnost
nástavkových včelařů (PSNV-CZ). Přesný termín kurzu bude brzy zveřejněn. Zájemci naleznou
podrobnější informace na webu www.mojevcely.eu.
PSNV-CZ se zapojila do mezinárodního projektu monitoringu úhynů včelstev, letos poprvé probíhá studie
i v ČR. Prosíme tedy včelaře, aby věnovali tomuto projektu pozornost a vyplnili on-line dotazník na webu
www.psnv.cz, tam také naleznou více informací. Vyplněním dotazníku pomohou mezinárodnímu týmu
odborníků sledovat příčiny ztrát včelstev v celé Evropě. Dotazník je určen všem včelařům bez ohledu
na to, zda jim nějaká včelstva uhynula či nikoliv!
Mgr. Jiří Danihlík

Okénko z Hrádek

Fotografie ukazuje krajinu v těsné blízkosti Hrádek. Z původního dobývacího prostoru cihlářské hlíny
a skládky komunálního odpadu se stává místo, kde příroda sama ukazuje, jak umí zakrýt stopy po lidské
činnosti. Holé svahy zarůstají a krajina se regeneruje. Málokde v okolí se můžete setkat s více
než desítkou silně ohrožených druhů živočichů. Velmi hojná je zde Rosnička zelená, Čolek obecný i velký,
Kuňka žlutobřichá. Můžete se zde setkat se vzácnou Užovkou hladkou nebo Ledňáčkem říčním. Prostě
je zde místo, které stojí za uchování pro další generace. I to byl jeden z důvodů nesouhlasu s plánovaným
vybudováním nové skládky.
V současné době pomáháme občanům Hrádek při projednávání podmínek výstavby ochranného
protihlukového valu a režimu provozu drtičky stavební suti. Více o Hrádkách, Hliništi a přírodě v okolí
na www.hradky.cz.
Ing. Zdeněk Adamec, Hrádky beze skládky, o.s.

Okénko sportu v Krhové
Pardův pohár získala dvojice Petřeků
Čtvrtého ročníku "Pardova poháru", krhovského turnaje v badmintonu, se zúčastnilo 12 dvojic. Na akci
se představili hráči z Poličné, Hrachovce, Val. Meziříčí a Krhové.
Ve výkonnostně vyrovnaném turnaji nastoupili do finále Petr a Tomáš Petřekovi proti krhovské dvojici
J. Mičola a I. Zákopčaník. Po „urputném“ boji nakonec zvítězili otec a syn Petřekovi, kteří si tak odnesli
na rok putovní pohár vítěze.
Příznivci této oblíbené hry se už mohou těšit na další, tentokrát „Velikonoční noční badmintonový
turnaj“, který proběhne v pátek 18. dubna 2014. Všichni jste srdečně zváni :-).
Více zde: http://www.meziricsko.net/news/parduv-pohar-ziskala-dvojice-petreku/
Jiří Mičola, předseda TJ Jiskra
Po roce samostatnosti Krhové může TJ Jiskra bilancovat a plánovat co dál.
TJ Jiskra Krhová přežila strádání v předchozích letech, kdy dostávala prostředky přes ČSTV a díky
tehdejšímu vedení sportovních svazů a Sazky, která měla být hlavním zdrojem prostředků pro sport,
docházelo ke snižování příspěvků na sport a tělovýchovu. Po odprodeji Sazky měla být hlavním zdrojem
financování sportu část zdaněných prostředků z hazardu. Špatným zákonem se dosáhlo toho, že většina
peněz z hazardu šla na účet měst a obcí, které tyto prostředky měly přerozdělovat. Většina z nich vůbec
neřešila rozdělení těchto prostředků mezi sportovce a poskytovatele sociálních služeb. Jiskra by pohasla,
kdyby v minulém roce nedošlo k osamostatnění obce. Do zastupitelstva byli zvoleni členové Jiskry
Jaroslav Pavlica a Jiří Mičola. Začala úzká spolupráce s obcí a zastupitelé pochopili velký význam TJ pro
obec nejen v oblasti sportu, ale i kultury a zábavy.
TJ konečně získala prostředky na provoz a přestala být v existenční nejistotě. Na tom, že TJ existuje
a začíná se jí vést lépe, mají nesporně zásluhu „tahouni Jiskry“, kteří obětavě a bez nároku na jakoukoliv
finanční odměnu pracovali nejen ve prospěch TJ, ale i všech občanů Krhové. Rád bych jmenoval pány
Mičolu, Pavlicu, Stolaříka, bratry Grygaříky, Bundára. Provedly se dlouho odkládané opravy v tělocvičně,
došlo k opravě sociálních zařízení, klubovny, baru, zavedení vody, postupné výměně starého osvětlení
za úsporné atd.
Čeho bychom chtěli tento rok dosáhnout?
Na starém asfaltovém hřišti vedle tělocvičny bychom chtěli vybudovat moderní víceúčelové hřiště,
které Krhové moc chybí. Již počtvrté byla podána žádost na MŠMT o dotaci. Významně nás začala
podporovat i obec, která nám přislíbila spoluúčast na uvedené investici, a tím zvýšila naši šanci na získání
dotace. Multifunkční hřiště představuje možnost umístění tenisového kurtu na kvalitním povrchu
nebo dvou volejbalových, badmintonových či nohejbalových hřišť. Rovněž se zde počítá s možností hry
basketbalu či florbalu. Vzhledem k velikosti hřiště by část měla být využitelná i jako parkoviště. Věříme,
že zkvalitněním sportovního zázemí zvýšíme i zájem mládeže o sport. Proto již nyní oslovujeme
potenciální vedoucí nebo trenéry, kteří by byli ochotni vést mladé ve sportech, které mají v Krhové
tradici (tenis, badminton, stolní tenis). Není účelem vychovávat v TJ reprezentanty, ale hlavní záměr
vidíme ve vytváření kladného vztahu ke sportu a pohybu vůbec. Přivítáme jakékoliv nápady, ale hlavně
zájemce, kteří by se naší mládeži věnovali.
I nadále se budou sportovci aktivně podílet na akcích jako jsou karneval pro děti, veselice a různé
taneční zábavy pro veřejnost. V nejbližší době nás čeká „Retro párty“. Po loňském obrovském úspěchu
se Jiskra rozhodla akci zopakovat a chystá opět nějaké to překvapení. Termín byl stanoven na 12. 4. 2014
a již nyní se na vás moc těšíme.
František Bažacký, jednatel TJ Jiskra Krhová

Okénko fotbalu v Krhové
Na sklonku letošní zimy bych se rád se čtenáři podělil o novinky a informoval
o změnách, ke kterým došlo v našem fotbalovém klubu. V lednu byla svolána valná
hromada a došlo ke změně ve vedení. Dlouholetý a obětavý dosavadní předseda
Jaroslav Pavlica ve své zprávě shrnul výsledky sportovních aktivit i své působení
ve funkci předsedy oddílu. Zároveň požádal o uvolnění a současně navrhl nové
složení výboru. Vzhledem k tomu, že dlouhodobě zastával práci celého výboru,
byla jeho rezignace přijata s pochopením.
Nově zvolený výbor bude pracovat v tomto složení:
 předseda oddílu:
Vladislav Grygařík
 tajemník:
Jaroslav Pavlica
 jednatel:
Radek Grygařík
 členové výboru:
Ladislav Havel, Jakub Grygar
 pokladník:
Josef Šuler
Jednání se zúčastnil místostarosta Krhové Ing. Alois Bayer. Podpořil záměry a ambice našeho oddílu
a popřál všem hodně sportovních úspěchů.
Výbor fotbalového klubu poprvé ve spolupráci se zaměstnanci místní ZŠ uspořádal velmi úspěšný
karneval pro děti i dospělé. Nové složení organizátorů se velice osvědčilo a můžeme se těšit na další
ročníky. Poděkování patří učitelkám ZŠ Krhová Mgr. Ivaně Pavlicové, Mgr. Miroslavě Šulákové
a Mgr. Dagmaře Šnajdrové za přípravu a provedení pestrého programu pro děti, dále Iloně Mičolové
za velmi pečlivé zajištění občerstvení. Všem zúčastněným fotbalistům pak patří dík za organizaci,
převozy, úklid a technické zajištění akce. Účast na karnevalu předčila naše očekávání a téměř na každého
ze 180 návštěvníků se dostala odměna ve formě tomboly. Je na místě poděkovat všem občanům,
podnikatelům a organizacím za příspěvky do tomboly. Za všechny bych rád jmenoval např. Klub seniorů
Krhová, Myslivecké sdružení „Srnova“ Krhová a ZO ČZS Krhová.
Na závěr několik sportovních aktualit:
V těchto dnech probíhá příprava na druhou část fotbalové sezony. Máme zajištěny přípravné zápasy
pro muže i pro nejmenší žáky. Stále potřebujeme doplnit stav nejmenších žáčků, vyzýváme proto malé
fotbalisty, zejména ročníky 2002 – 2004, přijďte mezi nás! Přihlásit se můžete přímo v ZŠ Krhová
nebo u pana Jaroslava Pavlici.
Věřím, že se důsledně připravíme na letošní sezonu a dosáhneme dobrého umístění v tabulce.
Celý výbor přeje hodně zdaru sportovcům TJ Jiskra Krhová a fotbalistům zvlášť.
Radek Grygařík, jednatel 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 ½ A4 .
Inzeráty zasílejte na adresu redakce@krhova.cz
Iveta Holzerová, redaktorka

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
Pověst restaurace a penzionu U Bundárů je založena
na dobré kuchyni. Na jídelním lístku najdou
návštěvníci klasická moravská a česká jídla. Dále
nabízíme pořádání svateb, promocí, rodinných oslav
a školení v restauraci s 50 místy nebo v nekuřáckém
salonku se 40 místy. Je zde dětská herna, připojení
k internetu (WI-FI). Nabízíme i možnost ubytování
v jedno až třílůžkových pokojích (6 pokojů, 13 lůžek)
s velkým parkovištěm u penzionu.
Zavedli jsme rozvoz obědů 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.
Otevírací doba:
Pondělí až čtvrtek
Pátek až sobota
Neděle

09:00 – 23:00 hod
09:00 – 24:00 hod
09:00 – 22:00 hod

Bistro Krhová
Pod Jehličnou 647, 756 63 Krhová
Tel.: 604 182 782, e-mail: jarda.muzik@centrum.cz
Bistro Krhová nabízí ve svých vnitřních prostorách posezení nejen při sledování sportovních přenosů,
ale i pořádání společenských akcí pro 30 osob. V případě pěkného počasí je v provozu i venkovní
posezení s 30 místy, houpačka pro děti.
Otevírací doba:
Pondělí až sobota
Neděle

15:00 – 21:30 hod
10:00 – 21:30 hod

Vinotéka u Brouka
U Kapličky 11, 756 63 Krhová
Tel: 774 022 277, facebook: Vinotéka u Brouka
Vinotéka u Brouka nabízí 160 druhů kvalitních
lahvových přívlastkových vín od moravských
malovinařů. Dále 19 druhů kvalitních sudových vín
z jižní Moravy. Přivítá vás milá, usměvavá obsluha,
která vám nabídne degustaci sudových vín zdarma,
prodej dárkových poukazů, dárkové koše dle přání
zákazníka, výborné sýry z valašské farmy, přírodní
BIO – produkty. K vínu pak různé druhy pochutin
například olivy, paštiky, oříšky, tyčinky a jiné.
Otevírací doba:
Pondělí až čtvrtek
Pátek až sobota
Neděle

12:00 – 19:00 hod
10:00 – 20:00 hod
zavřeno (akutní případy NA ZVONEK)

Při koupi 10 litrů sudového vína získáte 1,5 litru vína zdarma!

Posezení Na Jehličné
Pod Jehličnou 318, 756 63 Krhová
Tel.: 603 579 013, e-mail: aloisbayer@seznam.cz
Posezení Na Jehličné se nachází vedle bývalého
hotelu Jehličná. Jsme oblíbeným cílem turistů,
cyklistů a rodin s dětmi na procházkách. Nabízíme
příjemné a klidné prostředí pro odpolední a večerní
posezení. Vnitřní prostory pro cca 30 návštěvníků
jsou nekuřácké a s bezbariérovým přístupem.
Samozřejmostí je malý dětský koutek s hracím
kobercem a boxem plným hraček. Při pěkném počasí
je k dispozici venkovní posezení pro cca 50 lidí.
Sportovně založení jedinci si mohou zahrát fotbálek,
nohejbal nebo volejbal na malém travnatém hřišti.
Pravidelně každý rok pořádáme turnaj v malé
kopané. Děti se vyřádí v přilehlé zahradě nebo
v nedalekém lese. Ti nejmenší si jistě rádi uplácají
bábovky nebo postaví hrady v pískovišti. Na letošní
letní sezonu chceme nainstalovat dětskou
trampolínu. Po předchozí dohodě jsme schopni
uspořádat různé rodinné oslavy. V letních měsících
nabízíme venkovní grilování.
Otevírací doba:
Pátek
15:00 – 20:00 hod
Sobota
15:00 – 20:00 hod
Neděle
14:00 – 20:00 hod

Penzion a pizzerie U Romany
U Kapličky 505, 756 63 Krhová
Tel.: 737 320 893, e-mail: uromany@seznam.cz, www.uromany.cz
Penzion U Romany nabízí ubytování ve dvou, tří
a pětilůžkovém pokoji a apartmánu. Na pokojích
je k dispozici televizor, Wifi zdarma, vybavená
společná kuchyňka a společné sociální zařízení.
Možnost parkování u penzionu.
Pizzerie s restaurací:
V přízemí objektu se nachází pizzerie s výčepem
a kapacitou 30 míst. Součástí je i komorní
salonek pro 14 osob s možností pořádání
šipkových turnajů, sledování sportovních
přenosů na velkoplošné obrazovce. K dispozici
je hrací automat, juke-box, kulečník. Nabízíme
domácí kuchyni, širokou nabídku pizz, venkovní
posezení na zahrádce s grilováním nebo uzením
na objednávku. K výběru je široká škála
alkoholických i nealkoholických nápojů.
Otevírací doba:
Pondělí až neděle od 13:00 – 22:00 hod
(dle požadavku hostů)

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 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

Úterý

8:00 – 12:00 hod.

Středa

8:00 – 12:00 hod.

Čtvrtek

8:00 – 12:00 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

13:00 – 17:00 hod.

Obecní úřad sídlí v budově ZŠ, vchod vpravo.

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. 2014

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. 2014

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.

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.

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

Jednotka sboru dobrovolných hasičů, TJ Jiskra a zájmová sdružení obce vás zvou
na

,
která se bude konat na fotbalovém hřišti a okolí
V případě nepříznivého počasí bude část programu přesunuta
do Paláce kultury a sportu Krhová (tělocvična).
V hlavním programu vystoupí kapely:

Připraven bude bohatý doprovodný program:
Kolotoče
Bubeníci KUBUKU
Vystoupení dětí ze ZŠ Krhová
Vystoupení dětí z Tanečního studia Linie
Vyhlášení soutěže "Hezká zahrádka v Krhové"
Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže ZŠ na téma NAŠE KRHOVÁ
Metan trials o.s. první ostravský biketrialový klub
Překvapení pro nejmenší
ZAJIŠTĚNO BUDE DOBRÉ JÍDLO A PITÍ !!!
Časový průběh jednotlivých vystoupení bude upřesněn. Změna programu je vyhrazena.
Těšíme se na vaši hojnou účast.
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.
Vydání: číslo 1, ročník II., v Krhové, 21. března 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.

