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Co se děje na obecním úřadě
Milí čtenáři,
nové číslo Krhovského zpravodaje otevíráte na prahu léta. Ráda bych se však ještě krátce ohlédla
za mimořádně podařenou kulturní akcí, kterou byla bezesporu Krhovská obecní veselice.
Náladu a program veselice vám ve svém příspěvku přiblíží Daniel Dobeš. Já chci pouze vyzvednout velmi
podstatnou skutečnost. Touto skutečností byla aktivita a výborná spolupráce všech organizací i místních
spolků se zastupiteli obce při zajištění celé akce. Hlavní organizátorka Ing. Kateřina Halaštová se svého
úkolu zhostila na výbornou a vydatně jí pomáhali nejen zastupitelé, ale i zahrádkáři, senioři, členové
místní organizace ČČK, sportovci, hasiči i myslivci – ti všichni přiložili ruku k dílu, které se opravdu zdařilo.
Odvedli kus dobré práce, vypomohli s dopravou, výběrem dobrovolného vstupného, přípravou soutěží
a atrakcí, zajistili bohatou nabídku občerstvení, zkrátka od rána až do pozdního večera rozdávali spoustu
radosti dětem i těm dříve narozeným. Za to si zaslouží úctu a poděkování. Zvláště si cením jejich
zodpovědného přístupu, ochoty a snahy podílet se na společenském životě v naší obci, dokázali,
že spolupráce, vzájemný respekt, kamarádství a tolerance nejsou jen prázdná slova. Návštěvníci areálu
navíc jistě ocenili nový kabát, do kterého sportovci oblékli kabiny u fotbalového hřiště, i vstřícnost
zahrádkářů, s jakou nabídli své prostory, a tak umožnili vytvořit zázemí celé akce. Děkuji všem a těším
se již na tradiční Krhovskou veselici opět za rok.
A co je aktuální informací na obecním úřadě? Po bezpočtu jednání o majetkovém vyrovnání mezi
městem Valašským Meziříčím a naší obcí došlo k dohodě obou stran, kterou schválila zastupitelstva
jak obce Krhová, tak i města Valašské Meziříčí. Konečné řešení pro Krhovou znamená:




finanční prostředky ve prospěch obce
započtení závazků po odečtení pohledávek ve prospěch obce
celkový kladný dopad na rozpočet obce Krhová

7 mil. Kč
1,627 mil. Kč
8,627 mil. Kč.

Posouzení, zda částka 8,6 mil. Kč. je málo, či moc, nechám na vás. Zdůrazňuji však, že trnitá cesta
k dohodě byla započata návrhem na vyrovnání ve výši -47 mil. Kč v neprospěch Krhové. S vědomím,
že bylo na stole mnoho dalších pro nás nevýhodných návrhů, s vědomím, že již existuje vyrovnání s obcí
Poličná a v neposlední řadě s vědomím, že bez dohody, by následovala již jen dlouhá soudní cesta, mohu
konstatovat, že výše uvedená finanční částka je dobrý výsledek. Za tímto výsledkem si stojí všichni
členové Komise pro dělení majetku, Rada obce Krhová a všichni zastupitelé obce.
Součástí tohoto konečného majetkového vyrovnání není soudní spor vedený o vlastnictví lesních
pozemků a hájenky na našem katastru. Zde je ke cti obou stran, že jsme dokázali oddělit tento spor
od řešení předmětné dohody.
V souvislosti s konečným vyrovnáním bych ráda poděkovala Ing. Lubomíru Chaloupkovi a JUDr. Janu
Dobrovolnému, kteří odborně a s precizností jim vlastní zastupovali v této věci naši obec.
Chtěla bych také zdůraznit, že dosažení dohody má ještě jeden velmi pozitivní dopad - otevírá dveře
pro zlepšení vztahů mezi naší obcí a městem Valašské Meziříčí. Jsme sousedé a jistě mi dáte za pravdu,
že dobré a přátelské vztahy jsou zárukou spokojeného života nás všech. Prvním společným a do jisté
míry i symbolickým krůčkem bylo vysvěcení kříže na ulici Ke Studánce. Tento kříž zhotovilo město a obec
provedla dokončovací práce. Pokaždé, když půjdu kolem, vzpomenu si nejen na moudrá slova pana
kaplana o spasení, ale kříž se pro mě stane i symbolem sblížení a dobrých vztahů mezi sousedy.
Dětem a studentům přeji krásné prázdniny a všem ostatním příjemně prožité letní měsíce
Sylva Kristková, starostka

Program rozvoje obce
Program rozvoje obce je důležitý dokument,
který určuje směr rozvoje obce, cíle, které bychom chtěli
v následujících deseti letech dosáhnout. Tvorba tohoto
klíčového programu není jednoduchá, zvláště
když nechceme mít pouze „papír pro papír“. Vedle
návrhů rozvoje by tento dokument měl obsáhnout
i historii a charakteristiku obce, jejího obyvatelstva,
bydlení, hospodářství, infrastruktury, spolkové činnosti,
kultury, sportu apod. Jeho součástí by mělo být
stanovení priorit, příprava jednotlivých projektů, jejich
načasování i odhad finanční náročnosti tak, abychom
se vyvarovali unáhlených rozhodnutí s krátkodobým
dosahem. Dokument musí tedy zahrnout hlavní
problémy, předpoklady a budoucí záměry rozvoje naší
obce ve všech oblastech.
Práci na tomto plánu rozvoje Krhové již započala Komise
pro rozvoj obce, která zpracovala a vyhodnotila
dotazníkové šetření (výsledky byly podrobně popsány
v předminulém
čísle
zpravodaje).
Z vyjádření
respondentů
jednoznačně
vyplynul
požadavek
na vybudování multifunkčního areálu, centra
volnočasových aktivit dětí i dospělých. Zadali jsme
zhotovení studie, která by řešila umístění objektů
v rámci obecních pozemků kolem základní školy
a fotbalového hřiště. Součástí studie je tělocvična,
multifunkční hřiště, letní pavilon s dětským koutkem,

nová parkoviště, cyklostezka, šatny spolu se zázemím
fotbalového hřiště a letní scéna, mám na mysli zastřešené
pódium s místem pro občerstvení.
Kompletní
studie
zpracovaná
Ing. arch. Miroslavem
Šimůnkem je uveřejněna na webových stránkách obce
a byla prezentována na veřejné schůzi. Jsme ve fázi,
kdy je návrh otevřen pro připomínky a budeme rádi,
když se na nás obrátíte (obecní úřad – tel. 730 517 162 nebo
e-mail: obec@krhova.cz).
Snažili jsme se položit určitý základ, který bude průběžně
aktualizován a do programu rozvoje obce tak postupně
budou zapracovány i požadavky na řešení výstavby cest
a chodníků, kanalizace apod.

Vizualizace zastřešeného pódia a tělocvičny

Nyní máme možnost určit směr a cíl, ale jako všechno
v životě, tak i realizace jednotlivých projektů bude vyžadovat
svůj čas.
Sylva Kristková, starostka

Veřejná schůze občanů
Dne 5. června se konala veřejná schůze za velké účasti občanů. Programem této schůze bylo shrnutí
činností provedených od vzniku obce až do dnešních dnů. Dále byly prezentovány informace
o plánovaných akcích do konce roku 2014. Přítomní byli informováni o průběhu realizace akce Čistá řeka
Bečva II na území obce. Následně proběhlo představení návrhu studie rozvoje obce. Posledním bodem
byla živá diskuze občanů k tématům ze života obce.
Materiál prezentovaný na veřejné schůzi je k dispozici na webových stránkách obce www.krhova.cz
Dle zájmu o veřejnou schůzi chceme všem občanům připomenout, že každé konání zastupitelstva obce
je veřejné a vaše účast na nich je vítána. Konání zastupitelstva je vždy předem avizováno na úřední
desce, v informačních tabulích i na webu obce.
Ing. Alois Bayer, místostarosta

Krhovská obecní veselice 2014
Slunečné počasí, dobrá nálada, skvělá muzika, kolotoče a jiné atrakce pro děti, vychlazené pivo i skvělý
hasičský guláš a další dobrůtky. Takto stručně by se dala shrnout Krhovská obecní veselice 2014.
Naše obec zažila opravdu povedenou sobotu. V kalendáři bylo napsáno datum 10. května a již
od časného rána probíhaly poslední přípravy před velkým dnem. Dle hesla „sportem ku zdraví“
se o zahájení veselice postarali pánové v trenýrkách. Fotbálek byl tím pravým startem našeho obecního
svátku. K radosti všech fanoušků borci TJ Jiskra Krhová porazili tým Ajax Valašská Senice vysoko 5:0.
Lepší začátek obecních radovánek jsme si nemohli přát!
Sportovní vášně vystřídala mše svatá v naší kapličce. Velké
díky patří kaplanovi P. ThLic. Slavomíru Ordošovi. Díky němu
se také tato část veselice nesla ve velmi přátelském duchu.
Kolem pravého poledne se všichni zúčastnění přesunuli
na ulici Ke Studánce. Zde vyrostl nový dřevěný kříž,
který odkazuje na léta minulá. Pan kaplan připomněl
symboliku spasení duše a poté kříž vysvětil. Starostka Krhové
Sylva Kristková poděkovala za moudrá slova panu kaplanovi,
Lukáši Macíčkovi za malbu Ježíše a v neposlední řadě i městu
Valašské Meziříčí za zhotovení kříže. Vysvěcení probíhalo
za dohledu radních a zastupitelů obce, z hostů dorazil pan
doktor Krchňák z valašskomeziříčské radnice. Naše starostka
vyslovila přání, aby se dřevěný kříž stal i symbolem dobrých
sousedských vztahů s městem. Vysvěcení kříže probíhalo
v úžasné atmosféře a nechybělo ani bohaté občerstvení
(vynikající koláčky, sladké řezy a ve vzduchu byla cítit
i slivovice).
Hlavní program Krhovské obecní veselice se odehrál tradičně
na fotbalovém hřišti a v jeho blízkosti. Lákadel byla
spousta – pro všechny generace. Vystoupili žáci z krhovské
základní školy, umění hry na bubny představili “černoušci“
z party nazvané Kubuku, nechyběly taneční kroky v podání
tanečního studia Linie a s adrenalinovou show se blýsknul biketrialový klub Metan trials. Celé odpoledne
patřilo oblíbené country kapele Lososi.
Oči dětí a mnohdy i dospělých se rozzářily při pohledu na kolotoče a spoustu atrakcí, které pro nejmenší
Krhováčky organizátoři připravili. Kluci a holky si vyzkoušeli hasičské umění, dřevořezbu, naučili
se vnímat rytmus, bubnovat, střílelo se ze vzduchovky a velmi vyhledávaná byla také jízda na koních.
Pořadatelé obecní slavnosti mysleli i na zdraví návštěvníků.
Členky místní skupiny ČČK se postaraly všem zájemcům
o změření tlaku
K veselici patří dobré jídlo a pití. A že ho bylo dostatek!
Kdyby k nám zavítal známý postrach všech restaurací,
Zdeněk Pohlreich, jistě by si pochutnal na hasičském guláši
i výborném steaku tak, že tři hvězdičky by mu k ohodnocení
našich kuchařů určitě nestačily. Krhovští bojovníci s ohněm
se tak ukázali i v roli mistrů kulinářského umění a spokojené
mlaskání všech strávníků bylo slyšet až na Helštýně
a ve Valašském Meziříčí!

Večer patřil rocku a tanečním kreacím. Do strun a bubnů se opřela kapela The Syrup Kabát Revival.
Kytary a řízný zvuk byl nakonec vystřídán houslemi, akordeonem, basou, akustickou kytarou a bubny.
Tyto nástroje patřily k oblíbené folklorbeatové skupině Docuku. Pánové se postarali o kvalitní hudební
zážitek.
Sečteno, podtrženo – Krhovská obecní veselice dopadla na jedničku! Velké díky patří členům místních
spolků, zastupitelům a zaměstnancům obce za perfektní organizaci.
Podívejte se na pár fotek. Možná se na některé z nich najdete.  Více fotografií naleznete
na www.krhova.cz. Určitě tam také zaostřete na video, které vyrobil Lukáš Macíček.
Daniel Dobeš, redaktor

Óda na naši obec
Dvě místní dvanáctiletá děvčata, Tereza Čtvrtníčková a Adéla Sekyrová, dostaly ve škole úkol napsat
báseň o své obci. Úkolu se zhostily na jedničku a s vtipem zachytily život v Krhové. Myslíme si, že tato
zdařilá báseň by neměla zůstat pouze ve školním sešitě, posuďte sami.
Krhová je naší krásnou obcí,
na loukách se pase plno ovcí.
Máme školu, poštu, úřad, hospodu,
náramně si užíváme všeobecnou pohodu.

Krhová, to krásné místo,
všude je tu hezky čisto.
Nikde tam nenajdeš smetí,
jenom radost malých dětí.

Krhová - toť krásná ves,
je tu louka, park i les.
Plno domků pyšní se tu,
kaple, hřbitov taky je tu.

Krhová je mladá dědina,
v naší školce radost začíná.
Učitelky si s dětmi pěkně pohrají,
rodiče o ně starost nemají.

V Krhové K Obrázku,
máme hezkou procházku.
Z Jarošovky vodu pít,
to znamená zdravý být.

Krhová žije i sportem,
fotbal prostřídáme s kurtem.
Badminton je oblíbený,
zahrají si muži, ženy.

Krhová, ty krásná dědino,
vodu někdy vyměníme za víno.
U Brouka se prodává,
červené i bílé, pro radostné chvíle.

Krhovou my rádi máme,
navzájem si pomáháme.
Se sousedy posedíme,
problémy hned vyřešíme.

Krhová, ty krásný kraji,
pivečko tam taky mají.
Radegast tu teče proudem,
K Bundárům si na něj zajdem.

Žijem šťastně v Krhové,
máme rádi trnkové.
Naše dědina je krásná,
toť pravda nad slunce jasná!

Odpadové hospodářství
kompletní informace o službě:
Původní zhotovitel služby:

TS Valašské Meziříčí, s.r.o.

Zhotovitel služby
na základě řádného výběrového řízení:

TS Valašské Meziříčí, s.r.o.

Porovnání původního a nového smluvního vztahu:
původní smlouva - ceník služeb celkem (s DPH):
nová smlouva - ceník služeb celkem (s DPH):
úspora dle ceníku výkonů (cena s DPH):

2 790 830 Kč
1 791 986 Kč
998 844 Kč

Fakturace se bude odvíjet od počtu tun vyvezeného a zlikvidovaného odpadu. V nové smlouvě
je počítáno s navýšením míst na separovaný odpad.

Pro občany je důležité zachování všech stávajících služeb:
-

svoz komunálního odpadu každý pátek
svoz pytlového sběru plastů každý první pátek v měsíci
zajištění vývozu separovaného odpadu
zajištění velkoobjemových kontejnerů (jaro, podzim)
zajištění kontejnerů na nebezpečný odpad (jaro, podzim)
zachování možnosti využití sběrného dvoru

Informace ke sběrnému dvoru:
Adresa:
Valašské Meziříčí, ulice M. Alše 833
Telefon:
571 611 625
Provozní doba:
pondělí – sobota od 7.00 – 17.00 hod.
Pro obyvatele s trvalým bydlištěm v obci Krhová jsou služby sběrného dvoru BEZPLATNÉ, vyjma
následujících odpadů, které musí občané hradit dle platného ceníku:
- směsné stavební a demoliční odpady
- izolační materiály s obsahem azbestu – eternit
- stavební materiály s obsahem azbestu
- izolační materiály (asfaltová lepenka, skelná vata apod.)

Novinkou pro občany je, že obec odkoupila stávající popelnice a má je ve svém
majetku. To znamená, že výměnu nebo pořízení popelnice nebudou provádět
technické služby, ale Obecní úřad v Krhové. Termín a čas výměny je nutno telefonicky
nebo osobně domluvit na obecním úřadě (tel. 730 517 161 nebo 730 517 162).
Výměna nebo pořízení nové popelnice je pro občany Krhové BEZPLATNÁ.

Veřejné osvětlení
kompletní informace o službě:
Původní zhotovitel služby:

TS Valašské Meziříčí, s.r.o.

Zhotovitel služby
na základě řádného výběrového řízení:

Adam Karásek, Krhová

Porovnání původního a nového smluvního vztahu:
původní smlouva - ceník výkonů celkem (s DPH):
nová smlouva - ceník výkonů (stejného rozsahu) celkem (s DPH):
úspora dle ceníku výkonů (cena s DPH):

482 081 Kč
203 516 Kč
278 565 Kč

V nově uzavřené smlouvě je sjednána cena všech služeb bez paušálních plateb. Fakturace bude probíhat
za skutečně provedené práce.
Fakturace spotřebované energie je prováděna přímo na obec Krhovou nikoliv na zhotovitele služby a tím
se zamezí následné přefakturace.

Upozornění:
Pro plnou informovanost občanů uvádíme, že výběrového řízení se účastnila firma, která podala
nabídkovou cenu o 60 % levnější než ostatní uchazeči. Tuto firmu jsme požádali o zdůvodnění
mimořádně nízké nabídkové ceny. Dle doložené kalkulace se potvrdilo podhodnocení nabídkové ceny.
Nízká cena neznamená vždy úsporu, a proto Rada obce rozhodla o vyloučení z výběrového řízení této
firmy. Toto rozhodnutí Rady obce bylo řádně zveřejněno na webových stránkách obce. Vyloučena firma
podala námitky proti postupu řízení této veřejné zakázky.
Podání námitky bylo provedeno v čase po měsíci od doručení oznámení o vyloučení uchazeče
a to nestandardně rozesláním všem zastupitelům. Je tedy možné, že se toto výběrové řízení může stát
i kauzou pro nadcházející předvolební boj a není vyloučeno, že bylo pro tento účel i vyvoláno.
Rada obce si za svým rozhodnutím stojí a námitka předmětné firmy bude zamítnuta. Postup bude
zvolen dle regulí zákona o veřejných zakázkách.

Obecní knihovna Krhová
Blíží se doba dovolených, prázdninového nicnedělání a relaxace.
Zpříjemněte si volné chvíle četbou zajímavé knížky, přijďte
si vybrat z bohaté nabídky. Obecní knihovna Krhová vlastní
knihovní fond, který tvoří bezmála pět tisíc svazků. Knihy
a časopisy jsou pravidelně doplňovány o aktuální výtisky. V rámci
spolupráce s Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín
a Městskou knihovnou Valašské Meziříčí dochází taktéž k obměně
výměnných souborů, to znamená, že se část knih stále mění.
Navštivte naše nové webové stránky, na kterých naleznete mimo jiné i On-line katalog knih.
Odkaz na webové stránky: http://krhova.knihovna.info/

Prázdninová půjčovní doba je každý pátek od 13 hod. do 18 hod.
Těším se na Vaši návštěvu
Eva Holčáková, knihovnice

Mateřská škola Krhová
Co se děje na palubách v mateřské škole
V měsíci dubnu byl zařazen do tematického plánu mateřské školy integrovaný blok „Co je kolem nás.“
Děti se při různých činnostech dovídaly zajímavosti o nově vzniklé obci Krhová, povídali jsme
si o významných krhovských budovách a firmách. Navštívili jsme poštu, kapličku a následně jsme
věnovali jeden den prohlídce základní školy a nového obecního úřadu, kde jsme se vyfotili s panem
místostarostou Ing. Bayerem. Velkou míru zručnosti, trpělivosti a fantazie prokázaly děti
při prostorovém vytváření, kdy z krabic a krabiček vyráběly modely domků a domečků, ve kterých bydlí.
Nezapomněly ani na názvy ulic, čísla popisná a svého ztvárnění se dočkala zastávka MHD včetně
autobusu.
Další týden patřil návštěvě Zahradnictví Kývala. Naši špunti se dozvěděli vše o rostlinách a jejich
pěstování. Zpáteční cesta vedla ulicí Nad Zahradnictvím, přes pole, odkud jsme si prohlédli Krhovou
přímo z „ptačí perspektivy“.
Děti své zážitky ztvárnily do podoby uměleckých děl. Kresby a malby „naší vesnice“ pak putovaly
do soutěže a všichni je můžete obdivovat v prostorech základní školy. Za své malířské umění byly
některé děti odměněny na obecní veselici při vyhlášení vítězů výtvarné soutěže.
Květen byl ve znamení svátku maminek. Besídky probíhaly ve dvou týdnech. Oslavám předcházelo přísně
tajné období, kdy někteří tatínci obdrželi od dětí pozvání na ještě tajnější schůzku, na které společně
vyráběli dárek pro maminku. Na besídce pak děti předvedly vystoupení, která pilně nacvičily se svými
učitelkami. Třída Rybiček diváky potěšila pohádkou O koťátku, které zapomnělo mňoukat. Papoušci
se věnovali Pohádce o hloupé myšce a hudebně pohybové aktivitě Naše Země. Třída Delfínků pilovala
příběh z nemocničního prostředí a Želvičky připravily tvořivou dílnu pro děti a rodiče. Děti ze Sluníček
svůj program nazvaný Cirkus představily až v červnu. Všechny maminky obdržely od dětí vlastnoručně
vyrobené dárečky s přáníčky. To bylo radosti!
Děkujeme maminkám, tatínkům a sourozencům dětí za úžasnou a obětavou pomoc při přípravě oslav,
těší nás, že si váží naší práce, a věříme, že na herecké výkony svých dětí byli náležitě hrdi.
A na závěr bychom rády všem připomněly moudrá slova spisovatele Roberta Fulghuma: „Všechno,
co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Krhová
Ivana Gefingová a Věra Juříčková

Zooterapie v životě dětí mateřské školy Krhová
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou
v porovnání se zdravými vrstevníky často
znevýhodněny jak v oblasti vzdělávání, tak
i možnostech volnočasových aktivit.
Přestože postižené děti navštěvují stejné
předškolní zařízení, mnohé činnosti nejsou pro
ně vhodné. V naší mateřské školce se snažíme
začleňovat znevýhodněné děti do běžného
života a připravujeme pro ně alternativní řešení,
která zároveň mají na tyto děti terapeutický
účinek. A právě canisterapie (kontakt se psem)
a hipoterapie (kontakt s koněm) patří
k nejčastěji využívaným zooterapiím.

Přirozeným kontaktem dítěte se zvířetem dochází k rozvoji nejen psychických a fyzických schopností,
ale i k rozvoji sociálních dovedností a komunikace. Zvíře je pro dítě obrovskou motivací něco dokázat,
naučit se něčemu novému. Za přítomnosti psa začínají často spolupracovat i ty děti, které zpočátku
nejevily o nic zájem. Pro děti s těžkým postižením je zvíře výborný stimulant, lépe reagují na podněty
kolem sebe, jsou uvolněnější a klidnější, zbavují se stresu.
Canisterapie se nám osvědčila jako motivace k navázání a rozvoji komunikace a spolupráce u dětí
s poruchami autistického spektra. Díky hipoterapii se učí děti koordinovat své pohyby, posilují stabilitu
těla a zvyšují svou pohyblivost. Jízda na koni je vhodná především pro děti s narušenou hybností
různého druhu.
Canisterapii se věnujeme od roku 2010 vždy jednou týdně, formou individuálního nebo skupinového
cvičení, záleží na aktuální situaci a potřebách dětí. Primárně je tato terapie určená pro děti s více
vadami, ale podle potřeby jsou do terapie zařazovány i děti z oční třídy, případně děti integrované
v běžné třídě. V současnosti máme v canisterapeutickém týmu dva psy. V obou případech se jedná
o fenky zlatého retrievera.
V roce 2012 jsme navázali spolupráci s farmou Bludička v Bludovicích, kterou pravidelně v podzimních
a jarních měsících navštěvujeme – většinou jednou týdně. Tady se děti pod odborným dohledem účastní
terapeutické jízdy na koních a zároveň se seznamují s životem na farmě. Skupinka nejčastěji asi deseti
dětí je vybírána stejným způsobem jako v případě canisterapie.
Bc. Veronika Nosálková, učitelka speciální třídy

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ KRHOVÁ 2014
Maminky a tatínkové, prosíme, nahlaste učitelkám, zda vaše dítě bude
v měsíci červenci MŠ navštěvovat. Provoz nebude zajištěn pro děti
rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené.
Mateřská
škola
Krhová
od 1. 7. 2014 - do 18. 7. 2014.

má

provoz

v měsíci

červenci

V době uzavření MŠ se bude malovat hospodářská část budovy.
Vzhledem k tomu, že Krhová je již samostatná obec, nepředpokládáme
umístění dětí v době prázdnin v městských mateřských školách.
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ JE NUTNÉ NAHLÁSIT DO 16. ČERVNA 2014!
ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU
Rodiče, kteří nebudou využívat prázdninový provoz v naší MŠ v měsíci červenci, zaplatí pouze
udržovací poplatek ve výši 10,-Kč. Docházející děti v MŠ Krhová zaplatí školné 25,-Kč na den.
V měsíci srpnu, kdy je MŠ uzavřena, se školné neplatí. Děti, které budou navštěvovat v době prázdnin
mateřskou školu, zaplatí školné v termínu do 1. 7. 2014.
Od 21. 7. do 29. 8. 2014 je naše mateřská škola uzavřena.
Nový školní rok bude zahájen v pondělí 1. září 2014.

Základní škola Krhová
Malí školáci malovali, zpívali a hráli…
V sobotu 10. května vystoupili naši školáci
na Krhovské obecní veselici. Představili se s hudební
pohádkou Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Operka.
Samotnému vystoupení předcházela pečlivá
příprava. Malí herci se museli naučit zpívat a hrát
několik písniček, páťáci s paní učitelkou Šulákovou
namalovali hezké kulisy, bez kterých se správná
pohádka neobejde. Děti si také daly záležet na svých
kostýmech a moc jim to slušelo. Pečlivá příprava
se vyplatila, pohádka se dětem velmi povedla.
Za svůj výborný výkon byli všichni odměněni velkým
potleskem.

Besídka nejen pro maminky
Jako každý rok v květnu i letos jsme se těšili na Besídku nejen pro maminky. Ve čtvrtek 22. května se
všem divákům nejprve předvedly děti ze školní družiny s originální módní přehlídkou. Jako druzí zazpívali
prvňáčci veselou písničku o mláďátkách. Dále se představili vítězové Talentmanie se svým tanečním
vystoupením a všichni obdivovali i vystoupení dětí, které zahrály na zobcovou flétnu. Závěr besídky patřil
hudební pohádce Operka autorů Z. Svěráka a J. Uhlíře. Maminkám udělaly radost i malé dárečky, které
jim děti s láskou vyrobily. Na rozloučenou si všichni společně zazpívali oblíbenou píseň o stromech.

Návštěva hvězdárny ve Valašském Meziříčí
Na začátku dubna se děti 4. a 5. třídy vydaly do hvězdárny na večerní pozorování oblohy. Nejprve
je čekalo povídání o planetách, hvězdách, měsících, prostě o všem, co patří do naší sluneční soustavy.
Po setmění se všichni přesunuli do kopule hvězdárny, kde pomocí dalekohledu zaostřili své pohledy
na planetu Jupiter, popelavý svit Měsíce i mlhovinu Orionu. Děti byly nadšené. Návštěva hvězdárny bude
přínosem pro výuku přírodovědy v obou ročnících.

První jarní den ve škole
Pátek 21. března jsme využili již tradičně k uspořádání projektového dne, který nese již několik let název
Barevný den. Začíná jaro a celý program byl motivován jarní přírodou, zvyky a tradicemi.
Všichni žáci se bez ohledu na věk rozdělili do čtyř družstev a společně plnili zajímavé úkoly. Starší
pomáhali mladším, každý se snažil ukázat, co umí, a přispět ke společnému dílu.
Na družstva čekala čtyři stanoviště s úkoly. Jejich zadání vycházelo z obsahu výuky jednotlivých
předmětů. Družstva si vyzkoušela vyhledávání rýmů při tvoření jednoduché básně, poznávání rostlin
běžně rostoucích v jarní přírodě, postřeh při sestavování obrázků a paměť při hledání písniček.
Ve školní jídelně si děti vyzkoušely práci s těstem a podle své vlastní fantazie vytvořily výrobky.
Nechyběla ani soutěž pro jednotlivce v tom, kdo si vyrobí nejoriginálnější model oblečení. Chlapci
se oblékli do barvy zelené a modré, děvčata si musela vystačit s růžovou a žlutou. Některé módní kreace
překvapily nápadem, fantazií i zpracováním, byly opravdu in. Každý účastník Barevného dne dostal
drobnou sladkost a vítězné družstvo si zamlsalo ještě o trochu víc.

Na návštěvě v Hodslavicích
V úterý 18. března se žáci naší školy vypravili na návštěvu do sousední Základní školy Františka Palackého
v Hodslavicích. Výletu se zúčastnily děti ze 4. a 5. třídy. V budově školy na všechny čekaly dvě hodinky
plné her a soutěží. Z prohlídky areálu celé školy nás nejvíce zaujala učebna cizích jazyků a nově
vybudovaná výtvarná dílna. Jako dárek jsme si dovezli skládačku puzzle s fotografií hodslavické školy.

Na oplátku jsme děti z Hodslavic pozvali k nám. Přijeli na konci května. I my jsme se chtěli pochlubit
svým novým kamarádům a připravili jsme zajímavý program. V plánu bylo představení Červená karkulka
a sportovní hry.

Spolupráce s ČČK
Na konci března proběhl další kurz první pomoci pro žáky vedený členkami místní skupiny ČČK. Děti byly
rozděleny podle věku do skupin a učily se poskytovat první pomoc a ošetřovat zranění. Doufáme,
že si z tohoto setkání odnesly cenné informace a zkušenosti, které v případě nutnosti dokážou uplatnit.
Na tento kurz navázala návštěva Soutěže mladých zdravotníků, která se konala ve středu 14. května na
Vsetíně. Vybraní žáci se jeli podívat, jak taková akce probíhá a co všechno se budou muset naučit, aby se
mohli podobné soutěže zúčastnit. Děkujeme členkám ČČK za spolupráci.

Děti malovaly Krhovou
Výtvarná soutěž Naše Krhová probíhala během měsíce dubna a byla určena pro všechny děti z Krhové.
Sešlo se množství velmi pěkných prací a výsledky soutěže byly vyhlášeny během obecní veselice. Vítězné
výkresy vybírala porota složená z pedagogů školy a jejich autoři získali odměny, které do soutěže poskytli
sponzoři akce. Děkujeme tímto restauraci U Bundárů, oddílu kopané Krhová, Stáji Hrádky Valmez
a zaměstnancům ZŠ Krhová za poskytnuté sponzorské dary.
Vítězové soutěže v jednotlivých kategoriích:
Kategorie předškoláci:
1. místo: Markétka Marušáková, 2. místo: Karel Bartas,
3. místo: Andrej Mlčák
Kategorie mladší žáci:
1. místo: Pavel Kristek 2. místo: Aneta Štursová,
3. místo: Matěj Kubját
Kategorie starší žáci:
1. místo: Julie Volná, 2. místo: Veronika Bartasová,
3. místo: Nikola Brandtnerová
Děkujeme všem autorům soutěžních prací, jejich umělecká díla si můžete prohlédnout v budově školy
do konce června 2014. Vítězům blahopřejeme!

Výtvarná dílna
Začátek dubna patřil experimentování s hmotou nazývanou FIMO. Děti si vyzkoušely zajímavý postup
výroby šperků. Hmotu podobnou modelíně zpracovávaly pomocí skleněných válečků a kombinací barev
i tvarů tak vytvořily zajímavé a originální barevné přívěsky, brože apod. Děkujeme paní učitelce
Marečkové z Valašského Meziříčí, že s námi strávila příjemné tvůrčí odpoledne a s touto neobvyklou
technikou nás seznámila. Maminky se tak dočkaly krásných dárečků.

Připravujeme
V nejbližší době nás čeká návštěva kroužku Debrujárů, který pracuje při ZŠ Žerotínova ve Valašském
Meziříčí. Žáky 4. a 5. ročníku čekají pokusy vedené právě členy tohoto kroužku. Plánujeme i výlet
do krasových jeskyní v Teplicích nad Bečvou. Všichni žáci školy se mohou těšit na Tajemnou noc ve škole
i na samotný závěr školního roku, kdy se rozloučíme se žáky 5. ročníku.
V příštím školním roce nás čeká něco nového. Prvňáčci, kteří nastupují v září 2014 do naší školy,
se mohou těšit na zařazení nového předmětu, anglického jazyka. Angličtina byla dosud vyučována
až od 3. ročníku a děti z 1. a 2. třídy se mohly výuce věnovat v zájmovém kroužku.
Přejeme všem malým školákům úspěšný konec školního roku. A potom hurá na prázdniny!
Mgr. Ivana Pavlicová, ředitelka ZŠ Krhová

Osobnosti obce Krhová
V tomto čísle Krhovského zpravodaje vám chci připomenout úspěchy člověka, který od narození žije
v Krhové a který letos v květnu oslavil kulaté narozeniny. Vyučil se mechanikem měřicích přístrojů
a zařízení. Odmalička ho přitahovaly motorky a sportovní auta. Postupem času dosáhl velkých úspěchů
jako profesionální jezdec Endura. Získal titul Mistr České republiky v letech 1998, 1999 a 2006,
byl trojnásobným Mistrem Evropy v letech 1998, 2006 2007 a v roce 1998 získal i titul Mistr světa. Svou
kariéru ukončil v roce 2006 vítězstvím v týmové soutěži Mezinárodní motocyklové šestidenní na Novém
Zélandu. To byla poslední trofej, která mu ve sbírce chyběla.
Dnes ho nejvíc zaměstnává firma Moto Palič, která sídlí
v Krhové, Pod Jehličnou 304. Tato firma byla, je a bude vždy
spojována s vůní benzínu. Základní kámen položil otec Vladimír
Michalík, kterému pro jeho závodnický talent nikdo neřekl jinak
než „Palič“. Dovozem prvních párů motorkářské obuvi v roce
1997 se začala psát historie rodinné firmy. Dnes sedí ve vedení
firmy švagři Roman Michalík a Ruda Kavský, kteří vám díky svým
dlouholetým zkušenostem v motosportu mohou nabídnout
servis té nejvyšší kvality. Zde mi také Roman Michalík poskytl
rozhovor, který vám zde předkládám:

Co letošní sezóna, budete závodit?
Po dvouleté přestávce, během níž jsem se jen občas svezl, jsme
se v našem týmu domluvili, že letos odjedeme celý seriál
Mistrovství České republiky v Enduru. Začínáme 14. 6. 2014 ve
Frýdlantu nad Moravicí, pak budou následovat další čtyři závody
po celé republice.

Roman Michalík

Znamená to, že se do Endura zase vracíte?
Letos určitě. Další sezóny budou záviset na zdraví a penězích. Roků přibývá a mladí dravci se derou
do popředí. Zatím ale využívám svých zkušeností. Dokud mi zdraví slouží, ze sedla motorky neodejdu.

Během závodění jste určitě prodělal nějaká zranění. Kolik jich bylo?
Přesně to nevím, ale určitě mám za sebou přes dvacet zlomenin. V tomto sportu to bez pádů a jiných
karambolů nejde.

Na kolik přijde taková sezona?
Náklady jdou do statisíců korun. Jenom dobrá motorka přijde na více než dvě stě tisíc. K tomu je nutné
připočítat pneumatiky, benzin, dopravu a mnoho dalších věcí. Sehnat sponzora je stále těžší.

A co soupeři, jaký s nimi máte vztah?
V Enduru vždycky platilo přátelství. Člověk nikdy neví, kdy bude na trati potřebovat pomoc druhých. I při
závodech mistrovství světa jsme se tak k sobě chovali. Kdykoli někdo upadl nebo uvázl v bahně, ostatní
mu pomohli. Něco takového jsem u ostatních sportů nezaznamenal. Obvykle tam vládne velká rivalita.

Můžete stručně popsat, jak vypadají závody v Enduru?
Je to soutěž, která se jezdí na osmdesát až devadesát kilometrů dlouhých okruzích. Závodníci
je projedou za den dvakrát nebo třikrát. Na každém okruhu je čeká několik rychlostních zkoušek, na
kterých rozhodčí měří čas. Terén bývá velmi náročný, jezdci často musejí své stroje tlačit, aby ho zdolali.

Jak a kde trénujete?
Snažím se co nejvíce času trávit na motorce. Jakmile mám volno, sednu na ni a jezdím. Trénovat se dá
v Brankách, Mořkově, Veřovicích a Zubří, tam mají dobrou trať. Více možností k přípravě v okolí není.

A co trénink bez motorky?
Většinou jezdím na kole. Motorka ale jasně vede, to je nejlepší příprava. Společně se závody.

Co všechno obnáší příprava na závod?
Příprava začíná hned po návratu z předchozího závodu. Motorku a veškeré jezdecké vybavení je třeba
důkladně očistit od bláta a prachu a nachystat na další podnik. Obvykle dělám všechno sám, i když mi to
zabere dva až tři dny. Naštěstí máme ve firmě dílny s veškerým potřebným servisem.

Vozíte s sebou hodně věcí?
Kromě jezdeckého a civilního oblečení spoustu náhradních dílů, pneumatiky, duše a benzin. To jsou
základní věci, bez kterých se na závodech neobejdeme.

Na jakém stroji dnes jezdíte?
Dříve jsem jezdil na italské motorce Beta 530,
letos to bude Beta 300, se kterou závodím
už druhým rokem.

Kde se vám během vaší sportovní kariéry
dobře závodilo?
V Itálii, hlavně kvůli divákům. Je jim úplně jedno,
jestli jste Čech, Rus, Maďar, Polák nebo Ital. Kdo je
dobrý, tomu fandí, jako by to byl jejich vlastní
jezdec. Taková podpora dokáže člověka
povzbudit.

Co považujete za svůj největší sportovní
úspěch?
Před šestnácti lety jsem se stal Mistrem světa
Příprava motorky na závody
v Enduru. To byl můj nejúspěšnější rok, podařilo
se mi vyhrát úplně všechno. Byl jsem také Mistrem Evropy a České republiky. Před 8 lety jsem
vrcholovou jezdeckou kariéru ukončil. Rozloučil jsem se s ní vítězstvím v týmové soutěži na Šestidenní.

Líbí se vám také jiné motocyklové sporty, například trial nebo freestyle?
Docela je obdivuji. Kousky, které jezdci předvádějí, to je opravdu umění. Každý sport má ale svoje.
Vlastně mám rád všechny motoristické disciplíny. Často je sleduji i v televizi.

Co vašemu závodění říká vaše rodina?
Vždy mi fandila, mám v ní velkou oporu. Na závody se mnou ale nejezdí. Dívat se, jak odjedu do lesa
nebo do hor, a pak dvě hodiny čekat, až se vrátím, to by pro ni nebylo moc zajímavé.

Máte jedenáctiletého syna Romana. Vychováváte z něj budoucího jezdce?
Měl svou motorku, padesátku s automatickou převodovkou, aby se naučil jezdit. Teď ho ale chytil fotbal.
Viděl jsem jejich tým hrát při několika zápasech. Letos se zúčastnil mezinárodního turnaje v Barceloně,
kde se svým týmem vyhráli zlatou medaili. Syna nepřemlouvám. Pro mě vůbec není důležité, aby jezdil
na motorce. Ať dělá, co ho baví. Hlavně aby se věnoval nějakému sportu. Většina dětí tráví čas doma
u počítače, což není dobře.

Máte také nějakou nemotoristickou zálibu?
V zimě chodím s myslivci z Krhové na hony. Pokaždé se těším na procházku v lese a po polích. Tím
zapomenu na ostatní starosti. Můj děda i otec byli dlouholetými členy místního sdružení.
Sám ale myslivecké zkoušky nemám. Nebyl na to čas.
Děkuji za rozhovor a přeji do dalších let hodně zdraví, sportovních úspěchů a dostatek štědrých
sponzorů.
Iveta Holzerová, redaktorka

ČČK – Český červený kříž
V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o znovuobnovení činnosti
místní skupiny Českého červeného kříže. Podařilo se nám stabilizovat členskou
základnu a na ustavující schůzi dne 1. 4. 2014 byl zvolen nový výbor ve složení:
Jarmila Kotasová ....... předsedkyně
Vrečková Marie......... místopředsedkyně
Jana Valoušková........ jednatelka
Blanka Holáňová ....... pokladník
Milena Röhrerová ..... hospodářka
Danuše Houzarová .... členka výboru

Revizní komise:
Monika Havelková .... předsedkyně
Ludmila Konečná ...... členka komise
Marie Petřeková ....... členka komise

Nové vedení MS ČČK Krhová děkuje minulému výboru a především předsedkyni paní Elišce Horákové
za její nadšení, pracovitost a dlouholetou záslužnou činnost pro Český červený kříž.
V květnu 2014 jsme pro děti ZŠ, které mají zájem se stát malými zdravotníky, zorganizovali výlet
na Soutěž malých zdravotníků, která se konala ve Vsetíně. Toto nahlédnutí pod pokličku jak poskytovat
pomoc v různých situacích se dětem moc líbilo a výlet se stal pro všechny velkým zážitkem i motivací
zároveň.
Spolu s místními spolky se naše členky připojily k účasti na pořadatelské službě při Krhovské obecní
veselici. Již nyní se připravujeme na aktivní účast při zahajovacím ročníku Pohádkového lesa.
Jarmila Kotasová, předsedkyně MS ČČK Krhová

Klub seniorů Krhová informuje
Vážení spoluobčané,
opět je tu nové vydání zpravodaje a chceme vás
informovat o tom, co se událo v klubu seniorů. Proběhla
slavnostní výroční schůze 6. 3. 2014, za účasti vedení obce
a zástupců hasičů, sportovců a zahrádkářů. Sešli jsme se
v konferenčním sále u Mamulky. Připomněli si 15 let
trvání klubu, MDŽ a zhodnotili práci za 15 let v klubu
a taky rok 2013.
V dubnu jsme opět vyrazili na první letošní zájezd,
po stopách Petra Bezruče na Ostravici, do srubu,
kde pobýval a tvořil své básně. Odtud jsme pokračovali
na Staré Hamry k pomníčku Maryčky Magdonové. Prošli
jsme se a pokochali vyhlídkou na přírodu a bohužel prázdnou přehradu na Šancích. Pokračovali jsme
přes Bílou na Horní Bečvu, kde jsme se zastavili na pozdní oběd ve Starých časech s posezením
a prohlídkou obce. Byl to půldenní zájezd.
Na Krhovské veselici jsme vypomohli při vstupném a těšíme se na další akci při Pohádkovém lese.
Doufám, že bude taky tak skvěle zorganizovaná s krásným počasím a skvělým výsledkem jako veselice.
Koncem května jsme se sešli na Jehličné u Bayerů při gulášku a oslavili svátek matek.
24. 6. je na programu zájezd na Vysočinu do Podlesí, kde navštívíme Pohádkovou vesničku. Po prohlídce
s průvodcem, je plánován v hotelu oběd. Dále budeme pokračovat do Žďáru nad Sázavou,

kde se zastavíme v odpoledních hodinách, na Zelené hoře s prohlídkou kostela Jana Nepomuckého
památkou UNESCO. Určitě budou volné místa, pokud byste chtěli někdo jet, informace u Pavlicové Jany.
Odjezd v 6:50 hod. od restaurace U Bundárů, v 7:00 hod. z autobusového nádraží Val. Meziříčí. Cena
zájezdu 500 Kč (autobus a vstupné), platba při přihlášení. Zájezd bude celodenní, je třeba s tím počítat
(pití, svačinka).
Všem přejeme příjemné léto a hezkou dovolenou, načerpání nových sil do další společné práce.
Jana Pavlicová, předsedkyně Klubu seniorů Krhová

ZO ČZS – zahrádkáři
Členové Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Krhová uspořádali
25. dubna 2014 výroční a volební schůzi.
Pozvání na toto setkání přijala také starostka
Sylva Kristková a představitelé všech spolků
působících v naší obci. Jednání se zúčastnil i za ZO ČZS
Valašské Meziříčí - Krásno, jako zástupce ÚS ČZS Vsetín
pan Josef Blaha.
Přítomní byli seznámeni s činností ZO za minulé volební
období, především vyslechli zprávu o záchraně objektu
před prodejem, další zajímavosti a fakta. Součástí
hodnoticí zprávy roku 2013 byla prezentace soutěže „Hezká zahrádka v Krhové“, úspěšné výstavy ovoce,
květin a zeleniny i moštování jablek. Z úst předsedy zaznělo také poděkování paní starostce a vedení
obce i představitelům obecních spolků za podporu a dobrou spolupráci.
Jaké máme plány pro letošní rok?
Spolupracovat s vedením obce Krhová a místními spolky při organizaci obecní veselice, aktivně
se zúčastnit zahajovacího ročníku Pohádkového lesa, propagovat, sledovat a vyhodnotit spolu s vedením
obce Krhová soutěž „Hezká zahrádka“ a věnovat maximální úsilí zajištění a průběhu moštování jablek
v naší provozovně.
Kromě toho chceme uspořádat výstavu rukodělných prací krhovských šikovných rukou.
Jsme přesvědčeni, že v Krhové, aniž to víme, žije spousta lidiček, kteří jsou zruční, tvořiví a mají se čím
pochlubit.
Součástí výroční členské schůze byly také volby funkcionářů ZO. Na příští pětileté období byli zvoleni:
Ing. Vítězslav Kotas ...... předseda
Ing .Lubomír Röhrer ..... tajemník, místopředseda
Jaromír Klanica............. hospodář
Milena Palacká ............. pokladník
Karel Siakala ................. člen výboru
Velmi rádi jsme mezi nás přijali jedenáct nových členů. Tento vysoký počet zájemců o členství v naší ZO
je velmi neobvyklý a svědčí o dobré práci naší organizace.
Setkání členů ZO, rodinných příslušníků a představitelů zájmových složek jsme zakončili v příjemné
zábavě. K poslechu a tanci nám celý večer hrála skvělá živá hudba. Všichni jsme se výborně bavili,
vzájemně se poznali a zatancovali si.
Děkuji všem za účast a těším se na další pracovní i společenské setkání.
Ing. Vítězslav Kotas, předseda ZO ČZS Krhová

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

vyhlašují soutěž

„HEZKÁ ZAHRÁDKA V KRHOVÉ 2014“
Do soutěže se může přihlásit každý občan, který má objekt předmětu soutěže v katastru obce Krhová.
Soutěžní kategorie:
Kategorie A: předzahrádky rodinných domů a bytových domů
Kategorie B: ovocné zahrady a skalky u rodinných domů a bytových domů
Kategorie C: květinová výzdoba oken a balkónů rodinných a bytových domů
Kritéria hodnocení:
Vzhled, barevnost a celkový design předzahrádek, ovocných zahrad, skalek, květinové výzdoby oken
a balkónů. Fotografie můžete pořizovat od počátku vegetačního období a zasílejte je
nejpozději do 30. září 2014.
Finanční odměny pro vítěze v každé kategorii:
1. místo 1 500Kč, 2. místo 1000Kč, 3. místo 500Kč
Přihlášky do soutěže: Vyplněnou přihlášku spolu s fotografiemi můžete odevzdat nebo poslat na Obecní
úřad Krhová nebo odeslat elektronicky emailem na adresu obec@krhova.cz.
Vyhlášení vítězů a předání cen bude oficiálně provedeno při podzimní výstavě pořádané zahrádkáři
v budově ZŠ Krhová (termín bude upřesněn).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Kategorie - ovocné zahrady
a skalky

Kategorie - květinová výzdoba
oken a balkónů

A

B

C

K přihlášce přiložte foto!
V Krhové, dne: ………………

Podpis:……………………………………………………………………

SDH Krhová
Železný první máj
Stejně jako vloni i letos jsme zorganizovali sběr železného
odpadu. Posbírali a odvezli jsme do sběrných surovin
2,3 tuny železa. Za vytěženou částku jsme již pořídili
ponorné kalové čerpadlo, které posloužilo při nedávné
potřebě čerpat vodu ze zatopených sklepů. Za zbytek
peněz koupíme džberovou stříkačku pro hasičskou
mládež.

Obecní veselice
Na této slavnosti jsme se aktivně podíleli nejen zajištěním
atrakcí pro děti – mohly si vyzkoušet stříkání na cíl,
střelbu ze vzduchovek i skákací boty, ale připravili jsme
i bohaté občerstvení. Možná vám zachutnal náš hasičský
gulášek, zelňačka nebo jste si pochvalovali grilované
maso.

Protipovodňová opatření
Vytrvalý dešť ve dnech 15. a 16. 5. způsobil zvednutí
hladiny i místního potoka Krhůvky, hrozilo jeho vylití
a zaplavení okolních domů. Protipovodňová komise
rozhodla o preventivním zabezpečení těchto domů
povodňovými vaky a zábranami, které nám propůjčili
z HZS Valašské Meziříčí. Další objekty jsme ochránili pytli
s pískem. Ve dvou nočních výjezdech jsme čerpali vodu ze
sklepů na ulici Bří Podmolů.
I když voda opadla a obec povodněmi zasažena nebyla,
dokázali jsme sami sobě, že jsme spolupracujícím týmem
schopným zvládat krizové situace.

Hasičská soutěž
Dne 24. 5. 2014 proběhla na Velké Lhotě okrsková soutěž
v požárním útoku. Vyslali jsme sedmičlenné družstvo,
které soutěžilo v kategorii mužů nad 35 let. Startovalo
v nové sestavě téměř po 10 letech, navíc s půjčeným
vybavením. Výsledné 5. místo s časem 35,52 s je pro nás
velkým úspěchem.
Za SDH Krhová, Irena Kutačová

Pochvala SDH Krhové
Jsem ráda, že v době povodňového ohrožení nakonec
Krhůvka neukázala svou sílu jako v předchozích letech.
Vyzkoušeli jsme si organizaci v krizové situaci a mohu
konstatovat, že obec má výborné zázemí ve členech SDH,
kteří si zaslouží pochvalu. Děkuji všem zainteresovaným
osobám za pomoc.
Sylva Kristková, starostka

Okénko sportu v Krhové
Benefiční retropárty se opět vyvedla
Palácem kultury 12. dubna opět zněly hudební „ pecky“
šedesátých až devadesátých let.
Po úspěchu loňské retropárty se pořadatelé ze všech
oddílů TJ Jiskra rozhodli tuto jedinečnou akci zopakovat.
O tom, že staré hity stále táhnou, nás přesvědčila bohatá
účast mladých i starších ročníků. Sálem se po celou dobu
nesla skvělá hudba a retro atmosféru navodilo i promítání
dobových fotografií a přednes poezie budovatelské éry.
Třešničkou na dortu pak byla bohatá tombola, o kterou
se postarali štědří sponzoři. Děkujeme!
Co říci na závěr? TJ Jiskra moc děkuje všem za účast na této akci.
Ve výsledku totiž Jiskra získala na opravy „Paláce“ 19 360 Kč! Těšíme se, že z těchto peněz letos
dokončíme rekonstrukci klubovny, kde máme v plánu palubkami obložit zbývající stěny.

Veliko-noční badmintonový turnaj
V pátek 25. 4. 2014 se v tělocvičně konal třetí ročník Veliko-nočního badmintonového turnaje
neregistrovaných hráčů ve čtyřhrách. Turnaje se zúčastnilo celkem 10 párů. Tento noční turnaj probíhal
v hracím systému „každý s každým“. Po velice vyrovnaných bojích nakonec zvítězila dvojce z domácího
oddílu Petr a Tomáš Petřekovi. Druhé místo vybojovali hráči z Valašského Meziříčí Svaťka a Luboš
Španělovi. Třetí místo získali krhovští borci Ivoš Zakopčaník a Jiří Mičola. V turnaji všichni (až na malé
výjimky) průběžně doplňovali energii točeným poctivým domácím pivem, které speciálně pro tento
turnaj uvařil Ivoš Zakopčaník, a výborným gulášem, který nám již tradičně vaří paní Ilona Mičolová.
Za TJ Jiskra, Jiří Mičola

Okénko fotbalu v Krhové
Před prvním jarním zápasem došlo k úpravě fotbalových kabin. Organizaci prací si vzal na starost
Vladislav Grygařík. Za pomoci fotbalových nadšenců i samotných fotbalistů se dílo podařilo. V plánu je
ještě vybudování ochranných sítí za brankami. Nejde jen o to, aby sítě zachytily balón kopnutý hráčem,
ale především o bezpečnost diváků.

Fotbalová sezóna je již v plném proudu a jarní část už je v polovině odehraných
zápasů.
Naše "A" mužstvo se nyní pohybuje na 3. příčce tabulky a na čelo ztrácí
10 bodů. Zbývá odehrát 5 kol (hraje se ještě o 15 bodů). I když se reálná šance
na postup zpět do okresního přeboru vzdaluje, teoretická šance stále ještě je.
Po několika výborně odehraných zápasech přišly dva venkovní zápasy, kde jsme
ztratili body, a to v Kateřinicích (1:1) a v Lužné (3:1). Nyní se pokusíme vybojovat
co nejvíce bodů z posledních zápasů a začneme se připravovat na novou sezónu. V úmyslu máme získat
dva až tři nové hráče, abychom zvýšili naše šance na postup do vyšší třídy.
"B" mužstvo se pohybuje stále na konci IV. třídy skupiny B, ale zlepšení stylu hry je zřetelné. Už to není
jen "nakopnutý balón", hráči se snaží více přihrávat a objevují se i výraznější individuality, které jsou
schopny vzít zodpovědnost na sebe. O dalším fungování v nové sezóně se bude rozhodovat v příštích pár
týdnech. Většina hráčů se stala dobrovolnými hasiči a jejich vytížení je náročné. Věřím, že najdeme
nějaký kompromis, "béčko" zůstane zachováno a bude pokračovat ve zlepšování své hry.

Děkujeme všem fanouškům za přízeň a přijďte nás podpořit i v posledních zápasech.
Sportu zdar a fotbalu 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

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.
Otevírací doba:
Pondělí až čtvrtek od 09.00 – 23.00 hod
Pátek až sobota od 09.00 – 24.00 hod
Neděle od
09.00 – 22.00 hod

Firma Josef Martinek, Hrádky 506, 756 63 Krhová
Tel: 571 633 416, mobil: 602 755 406, e-mail martinkova.l@email.cz, www.knedliky.com
Firma Josef Martinek vyrábí kynuté houskové knedlíky, ovocné knedlíky plněné kusovým ovocem
(borůvkové, jahodové, malinové, meruňkové, lesní směs). Dále vyrábí všechny druhy bramborových
knedlí z brambor. Jedná se o knedle přílohové, plněné uzeným masem nebo s náplní švestkovou,
meruňkovou a jahodovou. Novinkou jsou bramborové knedle plněné makovou náplní.
Rovněž vyrábíme bramborové halušky, a to v balení 300 g, 1 kg, 3 kg, 5 kg a 10 kg. Pro restaurace,
jídelny a školy dodáváme denně škrábané brambory jak ve vodě, tak ve vakuu. Dále nabízíme vařené
brambory a kostičky z brambor.
Naše výrobky lze zakoupit v těchto prodejnách:
Prodejna Váhala Kaufland, Nádražní 848, Valašské Meziříčí
Večerka Kristýnka, Pospíšilova ul. 15, Valašské Meziříčí
Večerka v Uličce, Ulička 48, Valašské Meziříčí
Knedlovo řeznictví, Křižná 680, Valašské Meziříčí
Ovo centrum, Králova 25, Valašské Meziříčí
Masný krám Anna Kneblová, Mostní 52, Valašské Meziříčí
Řeznictví Carnex, Poláškova ul., Valašské Meziříčí
Jednoty SD Vsetín
Všechny výše uvedené výrobky můžete zakoupit i v naší provozovně Na Hrádkách 506 v Krhové
v pracovních dnech od 11.00 – 16.00 hod.

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

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.

Oznámení o vypínání el. energie
ČEZ Distribuce a.s. vám v souladu se zákonem
458/2000 Sb. oznamuje:

Krhová, trafostanice
VS 5528 Krhová u zahrad

z důvodu práce na vedení vysokého napětí bude
přerušena dodávka elektrické energie v obci Krhová,
části ulic:

 Hlavní
 U Přejezdu
 Nad Zahradnictvím
 Rožnovská.
Vypínání elektrické energie bude provedeno dne

27. 6. 2014 od 7:30 do 11:00 hodin.

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.

Obec Krhová
a
Myslivecké sdružení Srnová Krhová, Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krhová, Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Krhová, Místní skupina Českého červeného kříže, Klub seniorů Krhová,
Mateřská škola Krhová, Základní škola Krhová

vás zvou na

POHÁDKOVÝ LES
který se uskuteční

21. června 2014
a započne vstupem do pohádkového lesa od 10 hod. do 13 hod.
START bude nad areálem myslivecké chaty

odpolední program:
po celou dobu bude k poslechu a tanci hrát hudební sdružení STEČ
a také vystoupí se svým uměním Jednotka portášského sboru

zajištěny budou:
zvěřinové speciality od myslivců, uzené speciality od hasičů, alko,
nealko, cukrovinky …
změna programu vyhrazena
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