KRHOVSKÝ

ZPRAVODAJ

číslo 4/2014, ročník II.

Milí čtenáři,
rok 2014 uběhl jako voda, za dveřmi už netrpělivě čekají Vánoce. Právě nyní, v čase adventu, shánění
dárků, uklízení a pečení cukroví se vám dostává do rukou další číslo Krhovského zpravodaje.
Ani nevíte, jak mě váš zájem o každý výtisk těší. Ať už putuje do schránek Krhovjanů nebo k rodákům
do Havlíčkova Brodu či Prostějova. Dokonce mám zprávy, že si našel svého čtenáře i za oceánem. Vaše
spokojenost a zájem o dění v obci dává nejen mně, ale i celé redakci a všem, co se na vydání podílejí,
chuť do další práce.
Důležitou událostí podzimu v celé zemi byly jistě volby do obecních zastupitelstev. V Krhové se vzhledem
k datu osamostatnění konaly komunální volby po roce a deseti měsících. Více jak padesátiprocentní
účast voličů dokazuje, že vám život v naší obci není lhostejný. Zároveň jste svými hlasy ocenili dosavadní
práci zastupitelstva i obecního úřadu. Chtěla bych vám upřímně poděkovat za důvěru a podporu, kterou
jste mi vyjádřili, moc si jí vážím a zároveň ji vnímám i jako závazek do budoucna.
S blížícími se svátky bych vás ráda pozvala na dvě připravované akce. Místní skupina Českého červeného
kříže ve spolupráci s myslivci, hasiči, zástupci obce, dětmi mateřské a základní školy se s nadšením vrhla
do příprav prvního živého Betléma v Krhové. Organizátoři nic nenechávají náhodě, a tak se už teď
můžete těšit na cestu k Jehličné lemovanou netradičním osvětlením a u živého Betléma si jistě
vychutnáte tu pravou vánoční atmosféru.
Druhá pozvánka směřuje k již tradičnímu vítání nového roku. Oslavy zahájíme v místní kapličce mší
a vysvěcením nové sochy Cyrila a Metoděje. První den v roce jaksepatří společně přivítáme rok 2015!
Nezapomeňte a přijďte se podívat na Železného Zekona, zazpívat si, povykládat se sousedy, známými,
zahřát se svařáčkem.
Na závěr malé překvapení. Vloni jsme vám k vánočnímu přání přibalili publikaci s fotografiemi naší
krásné Krhové. Letos (a možná i v příštích letech) najdete opět ve svých schránkách malý dárek.
Prozradím jen, že opět půjde o Krhovou, a věřím, že vás „perličky“ potěší nejen v tomto svátečním čase.
Milí Krhovjané, zapomeňte na všední shon a prožijte nadcházející svátky v radosti, klidu a pohodě.
Sylva Kristková, starostka

Chod obce v číslech
Vážení spoluobčané,
podívám-li se zpět do časů před vznikem obce, mnozí z Vás měli obavy, jak se nové obci bude dařit
po stránce ekonomické. Proto jsem níže připravila krátký přehled základních údajů o schválených
rozpočtech roků 2013, 2014 a 2015.
Pár slov k příjmové stránce rozpočtů: společným znakem všech tří rozpočtů je to, že neobsahují zisk
z těžby obecních lesů (zatím chceme těžbou dřeva pokrýt pouze náklady na hospodaření v našich lesích)
a také v příjmech není obsažena vysoká daň z nemovitosti, která byla ihned po vzniku obce snížena
a je významným pozitivem pro naše občany.
Pár slov k výdajové stránce rozpočtů: rozpočty obce zvládly všechny náklady na provoz obce, zajištění
všech služeb obce, náklady na provoz příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ), na provoz organizačních složek
(JSDH, obecní knihovna), na kulturu a na podporu provozu sportovních zařízení TJ Jiskra. Velkým
bonusem všech tří rozpočtů vidím ve finanční podpoře spolků a zájmových sdružení. Jsem ráda,
že z rozpočtů obce jsou finančně podpořeny handicapované děti v naší obci.

rok:

základní údaje o rozpočtu:
schválen dne
11. 4. 2013
usnesení č. 4/2013/Z-056

příjmy celkem

výdaje celkem

17 721 000 Kč

17 721 000 Kč

rozšíření MŠ

2013

1 900 000 Kč

vybudování obecního úřadu

výčet výdajů
vybavení úřadu nábytkem, výpočetní technikou a softwarem
nad
nová školní družina
200 tis. Kč:
zahradní technika včetně malotraktoru

poznámka:

rok:

základní údaje o rozpočtu:
schválen dne
11. 12. 2013 usnesení č. 8/2013/Z-100

200 000 Kč
253 000 Kč

příjmy celkem

výdaje celkem

18 400 000 Kč

18 400 000 Kč
2 000 000 Kč

ZŠ - rekonstrukce učeben, rekonstrukce WC v přízemí

373 000 Kč

ZŠ - rekonstrukce kotelny (závazný ukazatel + rozpočet obce)

360 000 Kč

MŠ - výměna oken (závazný ukazatel + rozpočet obce)

344 000 Kč

výčet výdajů
náměstíčko - mostní zábradlí
nad
oprava místní komunikace Na Výsluní
200 tis. Kč:
oprava místní komunikace Hrádky

poznámka:

309 000 Kč

opravy komunikací
250 000 Kč
zastupitelstvo bylo ustanoveno až 29. 1. 2013, tzn. výdaje v lednu nebyly skoro žádné, první
zaměstnanci byli přijati až od 2. 4. 2013, tzn. první čtvrtletí nebyly žádné výdaje na platy. Mezi výdaji
pod 200 tis. Kč patřily: opravy budovy ZŠ (zadní vchod, V. třída), pojmenování ulic, odvodnění
hřbitova, pasport veřejného osvětlení atd.

nákup části areálu Gybas

2014

570 000 Kč

209 000 Kč
460 000 Kč
1 028 000 Kč

oprava veřejného osvětlení

216 000 Kč

pořízení rozhlasové ústředny vč. servisu hlásičů

233 000 Kč

dvě nové autobusové zastávky

248 000 Kč

Mezi ostatními výdaji tohoto roku patří: nákup obecní dodávky, zahradní úpravy náměstíčka a před
budovou ZŠ, oprava fasády kapličky, zpracovaní studie rozvoje středu obce, odkup popelnic,
štěpkovač, spoluúčast na dotaci - kompostéry, vánoční výzdoba atd.

rok:

2015

poznámka:

základní údaje o rozpočtu:
příjmy celkem výdaje celkem
schválen dne
4. 12. 2014
usnesení č. 2/2014/Z-028 22 880 251 Kč 29 880 251 Kč
Rozpočet je schodkový, rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt zůstatkem bankovního
účtu roku 2014

výčet
plánovaných
výdajů nad
200 tis. Kč:

ZŠ - budova, zateplení, fasáda, výměna oken, žlabů, vstupní
portál

3 793 000 Kč

opravy místních komunikací a chodníků

3 000 000 Kč

I. etapa multifunkčního areálu

1 000 000 Kč

ZŠ - výměna radiátorů a odvodnění západní strany budovy

627 000 Kč

investice do nových míst na separovaný odpad

400 000 Kč

pořízení profesionální sekačky - traktoru

370 000 Kč

MŠ - vybavení kuchyně (konvektomat + profi el. pánev)

328 000 Kč

spoluúčast na projektech TJ JISKRA

325 000 Kč

pořízení projektů

230 000 Kč

Mezi ostatními výdaji je počítáno s vybavením a opravami zakoupené haly Gybas, pořízení auta pro
obecní úřad sloužící také k převozu stravy z MŠ do ZŠ, pořízení zařízení výdejny ZŠ v nerezu (dle
norem KHS Zlín), pořízení znaku a praporu obce atd.

Rozpočty včetně rozpočtových opatření jsou uveřejněny a stále k nahlédnutí na elektronické úřední
desce na webových stránkách obce www.krhova.cz
Sylva Kristková, starostka

Vybíráme znak obce
Zpracování návrhu obecního symbolu bylo svěřeno uznávanému heraldikovi a výtvarníkovi panu Zdeňku
Velebnému, který byl jako jeden ze sedmi členů v ČR pasován na Rytíře řádu české heraldiky.
Návrhy znaku obce Krhová byly zveřejněny v Krhovském zpravodaji číslo 3/2014, na webových stránkách
obce www.krhova.cz a v informačních tabulích. Hlasování proběhlo formou ankety na webových
stránkách a prostřednictvím anketního lístku.
Celkové vyhodnocení ankety (webové stránky a anketní lístky):

varianta 1
celkem hlasů 160

varianta 2
celkem hlasů 26

varianta 3
celkem hlasů 76

Občanům Krhové se nejvíce líbil návrh znaku – varianta č. 1, který byl následně zpracován do podoby
připravené pro žádost o schválení v Parlamentu ČR. Teď už budeme čekat na názor odborníků
parlamentní heraldické komise.
Sylva Kristková, starostka

Zvolení zastupitelé obce se vám představují

Kristková Sylva

Ing. Bayer Alois

starostka

místostarosta

Ing. Halaštová
Kateřina

Ing. Ševčík Petr

Čáň František

radní

radní

Bc. Gefingová
Ivana

radní

Mičola Jiří

Bc. Marek Martin

Korabečný Jaromír

Vrečka Petr

zastupitel

člen finančního výboru

předseda kontrolního
výboru

člen kontrolního
výboru

Mgr. Pavlicová
Ivana

Ing. Čáň Pavel

Čačková Věra

Pavlica Jaroslav

člen kontrolního
výboru

předsedkyně
finančního výboru

zastupitel

zastupitelka

zastupitelka

Macíček Lukáš
zastupitel

Dub na Jehličné
Nemocný dub se dočkal razantní operace.
Symbol Krhové, jeden z největších dubů
Beskyd, prodělal náročnou operaci. Pokud
jste byli na procházce kolem Jehličné,
nemohli jste si nevšimnout torza tohoto
památného stromu. I přes velkou péči
Správy CHKO Beskydy byla dřevina
ve velmi špatném stavu, a tak odborníci
přistoupili k operaci nazvané „redukce
stromu na torzo“. Tento zákrok byl
naprosto nezbytný. Kmen dubu letního
je značně vyhnilý a začaly uhnívat také
kořenové náběhy, které zajišťovaly jeho
stabilitu. Hrozilo nebezpečí rozlomení
kmene a pádu na okolní domky, ohroženi
byli kolemjdoucí či projíždějící auta. Stav
dubu na Jehličné posuzovala jedna z našich předních dendroložek Ing. Eva Mračanská: „Vzhledem k silně
narušené stabilitě by již nemělo smysl provádět tahovou zkoušku, ale kvůli zachování kmene mohutného
dubu, o němž se traduje stáří 680 let, by bylo nejvhodnější seřezání na torzo takové výšky, aby v případě
pádu nezasáhlo budovu restaurace nad svahem ani rodinný dům pod svahem“. Na základě tohoto
erudovaného posudku se přistoupilo k radikálnímu řešení. Ze stromu bylo ponecháno torzo vysoké
cca 5 m. Tuto operaci provedl zkušený arborista pan Miroslav Plesník z Valašského Meziříčí. Finance byly
poskytnuty z prostředků MŽP a programu Péče o krajinu. Památník stromu ještě čeká zastřešení,
které zabrání zatékání vody. Kmen se tak déle uchová a poslouží jako biotop pro brouky, netopýry a jiné
živočichy.
Dub letní (Quercus robur) se česky nazývá křemelák. Patří do čeledi bukovitých. Jeho přirozený výskyt
je v Evropě, Malé Asii, na Kavkaze a v některých částech severní Afriky. Roste od nížin do podhůří,
kde může vytvářet doubravy nebo jej najdeme v krajině jako solitér. Duby dosahují mezi dřevinami
v našich podmínkách nejvyššího věku, který se může blížit až jednomu tisíciletí.
I náš dub na Jehličné byl stromem úctyhodného stáří a rozměrů. Chlubil se výškou 18 metrů. Obvod
kmene ve výšce 130 cm měřil 521 cm a jeho věk byl odhadován na 680 let! Stal se tak nejstarším
vyhlášeným památným stromem na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Z historických pramenů
víme, že vedle tohoto dubu rostl v minulosti ještě mladší, který byl pokácen v roce 1944 a na jeho pařezu
bylo napočítáno 500 letokruhů.
Část odřezaných větví krhovského dubu poslouží jako materiál k uměleckému dílu, které se zrodí
pod rukama známého řezbáře Lukáše Macíčka, autora sousoší Cyrila a Metoděje i krhovského kříže.
Nová dubová socha je zatím zahalena tajemstvím, ale určitě půjde o dřevořezbu, která bude mít vztah
k naší obci.
Na závěr mi dovolte citovat text, který je vytištěn na ceduli u našeho dubu: „Stromy doprovázejí člověka
od pradávna. Lidé měli stromy v úctě, což se odrazilo v různých náboženských kultech a později v národní
symbolice mnohých zemí. Na památku historických událostí se stromy dodnes vysazují na významná
místa měst a obcí. Památné stromy si zaslouží pro svůj mnohostranný význam naši ochranu a následnou
péči.“
Daniel Dobeš, redaktor

Bedřich Obecný
a nová znělka v místním rozhlase
Zároveň s novou ústřednou místního rozhlasu máme v naší obci
také novou znělku. Pan Jiří Mičola alias Bedřich Obecný spolu
s klávesistkou Sylvií Krabicovou z Hrachovce zpracovali originální
úvodní znělku, která je zkrácenou a upravenou verzí oblíbeného
krhovského songu: „Narodil sem sa na Valašsku - narodil sem
sa v Krhové“.
Krhovská hymna potěšila nejen rodáky, ale i všechny,
co pro Krhovou žijí. Požádali jsme autora o krátký rozhovor.
Jirko, kdy se zrodila myšlenka vymyslet hymnu pro Krhovou?
Byl to nápad z vaší hlavy, nebo vás inspirovali přátelé?
Tak píseň vznikla před oslavou mých kristových let v roce 2001.
Bylo to takové překvapení pro mé hosty. Byl jsem tehdy
ve zvláštním rozpoložení, uvědomil jsem si, jak ten čas letí, a chtěl
jsem napsat něco trvalého. To, že by to měla být někdy krhovská
hymna, mě ani nenapadlo.
Jak dlouho trvalo, než bylo dílo kompletní?
Píseň byla kupodivu napsaná velice rychle. Za dvě, tři hodinky. Tehdy jsem hlavně chtěl, aby byla
co nejvíce lidová a snadno zapamatovatelná.
V textu odkazuji na staré dobré lidové písničky, které každý zná a rád si je zazpívá.
Píseň byla napsaná, jak říkám, rychle, jen jsem dlouho čekal na góóól Jiřího Dopity, abych ho do písně
"dostal". Nakonec se mu to povedlo ve stejném roce, ve finále mistrovství světa proti Finsku a já mohl
píseň na CD nahrát.
Jak se vám spolupracovalo na nové znělce obecního rozhlasu s klávesistkou Sylvií Krabicovou?
Verze písně jako znělky pro obecní rozhlas, to byla výzva. Hlavně mě trápilo, jak do půl minuty
vše "nacpat".
Na letošním krhovském Václav - festu jsem oslovil ke spolupráci výbornou mladou klávesistku Sylvii
Krabicovou, která se parádně předvedla s ostravskou kapelou Naked Floor. Nijak jsem Sylvii
neovlivňoval. Nechal jsem se překvapit, jak se s nelehkým úkolem porve. Při prvním poslechu jsem
již věděl, že to je ono. Jen pár harmonických úprav a skladba se mohla nahrát.
Na čem nyní pracujete? Potěšíte nás nějakou novou písničkou?
V současnosti již podobné písně nepíšu. Hraji a zpívám v kapele Houby, pro kterou skládám více
k poslechu i zamyšlení. Rád také zhudebňuji básně. Teď si uvědomuji, že jednu podobnou „zakázku“
mám přece jen rozpracovanou. Oslovili mě krhovští zahrádkáři, zda bych jim nezhudebnil text jejich
hymny. Tak uvidíme, jak vše dopadne.
Bedřichu, díky.
Pro všechny zpěváky přinášíme text krhovské hymny. Muzikanti jistě ocení záznam v akordech.
Tak si pořádně zazpívejte a zahrajte tu našu!
Daniel Dobeš, redaktor

Narodil sem sa na Valašsku - narodil sem sa v Krhové
Ref/

Ref/

Gmi
F
GMI
Narodil sem sa na Valašsku, narodil sem sa v Krhové,

Gmi
F
GMI
Narodil sem sa na Valašsku, narodil sem sa v Krhové,

F
GMI
Otevřete chlapi na mňa flašu, dáme si dobré trnkové.

F
GMI
Otevřete chlapi na mňa flašu, dáme si dobré trnkové.

CMI
B
G
F
Ať je judnůc veselo Co by sa furt brečelo!,
CMI
B
D
Že jsme chudí Valaši…bohatí jsme na duši!

CMI
B
G
F
Napíjem sa zazpíváme, o tom, že sa zle nemáme.
CMI
B
D
Kdo chce s náma tady být, musí si jednu vypíť!

CMI
B
G
F
Nechoď Janku přes Polanku
CMI
B
D
tam ťa nic nečeká. Jenom samá robota!!
CMI
B
G
F
Dú Valaši dú …horé dědinú.
CMI
B
D
Hokejovú extraligu zase vyhrajú! Hej!!!!
Gmi
F
GMI
Narodil sem sa na Valašsku, narodil sem sa v Krhové,
F
GMI
Otevřete chlapi na mňa flašu, dáme si dobré trnkové.

Ref/
Gmi
F
GMI
Narodil sem sa na Valašsku, narodil sem sa v Krhové,
F
GMI
Otevřte chlapi na mňa flašu,dáme si dobré trnkové.

CMI
B
G
F
Beskýde Beskýde…kdo po tobě ide ?
CMI
B
D
Banda „volú“ z Prahy …kopnem je do „řiti“!
CMI
B
G
F
Tak si tady žijem …vesele tu pijem!

CMI
B
G
F
Napíjem sa na to, že to tu stojí za to,

CMI
B
D
Ať žije náš král ! Polévka Boleslav!!!

CMI
B
D
Na to, že tu všecko máme…jinde je samé bláto.

Ref

CMI
B
G
F
Do rána tu posedíme, nový den pak pozdravíme,

F
GMI
Otevřte chlapi na mňa flašu,dáme si dobré trnkové.
2Krát

CMI
B
D
Doma něco poděláme a večer o tom pokecáme!

Gmi
F
GMI
Narodil sem sa na Valašsku, narodil sem sa v Krhové,

Nové autobusové zastávky
Dočkali jsme se! Od konce listopadu máme v obci dvě nové autobusové zastávky Krhová, restaurace
a Krhová, Jednota. Výměnu zastávek provedla firma HERIAN Reconstructions spol. s r. o. z Valašské
Bystřice. Rozdíl posuďte sami.
zastávka Krhová, Jednota

zastávka Krhová, restaurace

Daniel Dobeš, redaktor

Veřejná doprava – MHD
Vážení občané,
přestože ze dvou výše uvedených nových zastávek máme radost, tak z provozu samotné veřejné
dopravy nemáme radost vůbec žádnou.
Tento rok jsme absolvovali četná jednání, která proběhla na půdě Města Valašského
Meziříčí, Krajského úřadu, Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.
a v neposlední řadě i na půdě samotného dopravce – ČSAD Vsetín a.s. Projednávali
jsme projekt s alternativním řešením veřejné dopravy u nás. Město VM nám kladlo
omezení v licencích na městské zastávky a dopravce v nepřizpůsobivosti k tarifům
jízdného (občané by museli platit více než nyní v systému městské dopravy), proto jsme
pro rok 2015 zůstali u MHD.

Nerada, ale musím konstatovat, že spolupráce s městem VM v rámci změn jízdního řádu, trasy a podílu
na prokazatelné ztrátě není dle našich představ. Například na dopředu avizovanou možnost změny trasy
jsme dostali tuto zápornou odpověď: „Změnu trasy kolem Lidlu nelze provést z důvodu nedostačujících
parametrů místní komunikace na ul. Na Potůčkách včetně nevyhovujících křižovatek s ul. Rožnovská
a Zašovská. Změnou trasy by byla ovlivněna bezpečnost a plynulost silničního provozu na místní
komunikaci na ul. Zašovská, Na Potůčkách a na silnici I/57 např. zajíždění autobusů do protisměru
(nevyhovující otáčivé oblouky v křižovatkách), vznik kolon na silnici I/57 z důvodu nemožnosti objetí
autobusu kolem nově vybudovaného ostrůvku na přechodu pro chodce.“
Z výše uvedených důvodů jsme uzavřeli tzv. Trojdohodu (Město VM, Krhová, Poličná) pouze do konce
srpna 2015. Na základě připomínek občanů k návrhu jízdního řádu, dopravce ustoupil z navržených změn
a ponechal jízdní řád pro rok 2015 v obdobné podobě jako v tomto roce. Zrušen je pouze víkendový
nevytížený spoj č. 51 v 13:53 hod. (zůstává spoj č. 45 v 13:20 hod.). Tento jízdní řád je platný pouze
do 29. 8. 2015.
Chci velmi důrazně napsat, že přípravě i jednáním o veřejné dopravě jsme věnovali nesčetně dní
a víkendů. V této chvíli je důležité, že služba je zajištěna, byť ne dle našich přestav. Začali jsme
zpracovávat třetí možnou alternativu. Víme, že cena prokazatelné ztráty v dopravě, kterou obec dotuje
z rozpočtu, bude v každé alternativě vysoká. Je to především díky délce trasy a četnosti spojů, ale řešení
musíme najít, je to našim prvořadým úkolem.
Sylva Kristková, starostka

Nová informační tabule
Na základě požadavků občanů byla
instalována nová informační tabule.
Je umístěna
u
křižovatky
ulice
Pod Kameněm a ulice V Břízkách. Ostatní
informační tabule podle názorů občanů
plní svůj účel a jsou umístěny:


u obchodu Hruška



u pošty



na hasičské zbrojnici



u zahradnictví



na Hrádkách (u bytovek)

Veškeré zákonem požadované dokumenty naleznete na elektronické úřední
http://krhova.cz/cs/uredni-deska/ a na fyzické úřední desce u Obecního úřadu Krhová.

desce

Alois Bayer, místostarosta

Změna v provádění zimní údržby
V provádění zimní údržby nastala pro tento rok změna. Na základě výběrového řízení bude tuto službu
vykonávat firma Valašské ZOD, družstvo se sídlem v Zašové. Jak mnozí víte, o sjízdnost místních
komunikací se dlouhodobě staral pan František Čáň, a tak jsem ho „vyzpovídal“:
Franto, letos prý nebudeš po dlouhé době provádět zimní údržbu cest v Krhové, je to pravda?
Rád bych vše uvedl na pravou míru. Zimní údržbu cest v Krhové do letošního roku zajišťovaly Technické
služby města Valašského Meziříčí. Já jsem se pouze podílel na úhrnu sněhu z místních komunikací.
Co tě k tomu vedlo?
Bydlíme v Krhové na pasekách, kde byl v minulosti problém s včasným rozhrnutím okolních cest, a proto
jsme byli nuceni vlastní technikou udržovat jejich sjízdnost. Před lety si této mé iniciativy všiml ředitel
technických služeb pan Oberreiter a požádal mě o údržbu komunikací v celé Krhové.
Jak dlouho ses staral o zimní údržbu cest?
Se zimní údržbou jsem začal v roce 1992 a vykonával jsem ji nepřetržitě až do letošního roku. Vždy bylo
mým cílem zajistit sjízdnost všech komunikací tak, aby se všichni dostali včas do zaměstnání a škol.
V průběhu času se jistě zdokonalovala technika. Jak často jste měnili vybavení strojového parku?
Za uplynulých 22 let zimní údržby jsem vystřídal 3 traktory. Můj první traktor by se dal přirovnat ke staré
škodovce – špatně startoval i špatně topil, ale přesto jsem s ním strávil nejdelší dobu a nejraději na něj
vzpomínám. Je zřejmé, že vývoj jde dopředu i v oblasti traktorů a novější typy již zajišťují veškerý
komfort i řidiči. A co se týká počtu vyměněných sněhových radlic, tak to raději už ani nepočítám.
Jak přibývalo domů a uliček, určitě přibývalo také metrů a možná kilometrů ošetřovaných cest. Jak ses
s tím vyrovnával?
Kilometrů cest v Krhové nepřibylo, zato množství aut několikanásobně. Největším problémem při zimní
údržbě se stávají především vozidla zaparkovaná na kraji vozovky. Jejich majitelé si ani neuvědomují,
jak moc komplikují práci.
Vzpomeneš si na nějakou kuriózní příhodu?
Na všechny ty roky vzpomínám velmi rád a zážitků veselých i neveselých byla spousta. Pokud bych
se měl podělit o jeden úsměvný, vybavuje se mi příhoda jednoho (ne)ukázněného řidiče a vlastně i mého
dobrého kamaráda. Když se jednou v noci vracel ze služební cesty, mrzlo, až praštělo, a on
na zledovatělé cestě před svým domem ne a ne se rozjet, a tak nechal auto stát uprostřed komunikace.
Nad ránem začalo hustě chumelit a já jsem samozřejmě na jeho auto narazil, a protože jsem věděl,
o koho se jedná, tak jsem z recese jeho auto ze všech stran obsypal sněhem. Po několika hodinách
následoval telefonát, kupa nadávek na neznámé uličníky a prosba o vytažení. Dodnes si nejsem jist,
zda tenkrát odhalil pachatele .
Můžeš nám prozradit, proč ses rozhodl ukončit tuto činnost?
Myslím, že nikdo, kdo tuto zkušenost nemá, si nedokáže představit, co obnáší pojem nepřetržitá zimní
pohotovost. Roky pomalu přibývají a já bych si po dvaceti dvou letech rád užil vánoční svátky plné klidu
a pohody.
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Františkovi Čáňovi za dlouholetou pečlivou a zodpovědnou
práci při odhrnování sněhu v ulicích Krhové.
Ing. Vítězslav Kotas, redaktor

Boží muka u Jehličné
Boží muka v ulici Pod Horami stojí na pozemku paní Vašátové. Památný objekt ve tvaru jednoduchého
dřevěného sloupu se svatým obrázkem ve skříňce zhotovil její otec na místě původního, který již nebylo
možné zachránit.
Boží muka mívala významnou úlohu jako orientační ukazatel, stávala obvykle na rozcestí v polích či volně
v krajině. Stavěla se na památku šťastných i nešťastných událostí, které se většinou staly právě na tomto
místě. Jindy byla projevem díků za odvrácené neštěstí, moru či za usmíření sporu o majetek mezi
sousedy.
Obec si uvědomuje symboliku a význam této památky lidového umění a věnuje jí náležitou pozornost.
Již na jaře došlo k úpravám okolí božích muk Pod Horami, byly vyklučeny náletové křoviny a srovnán
terén. Nyní se boží muka dostanou do rukou zkušeného odborníka, restaurátora pana Eduarda
Panovského. Bude se muset vyrovnat nejen se škodou, kterou způsobili dřevokazní škůdci ve spodní
části dříku, ale i se složitými řemeslnými a technologickými postupy celé „ozdravné kúry“.
Jak pan Panovský slíbil, už v květnu příštího roku bude boží muka opět na svém místě.
Ing. Vítězslav Kotas, redaktor

Základní škola Krhová
Návštěva Ovocentra v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol
Děti z prvního a druhého ročníku navštívily ve čtvrtek
6. listopadu firmu Ovocentrum ve Valašském Meziříčí,
která je naším dodavatelem ovoce a zeleniny v rámci
projektu Ovoce a zelenina do škol. Projekt je zaměřen
na zlepšení stravovacích návyků dětí mladšího školního
věku. Ve skladech firmy jsme si prohlédli jednotlivé
prostory a různé druhy zeleniny a ovoce, které se zde
skladují. Sklady nás provázeli zaměstnanci firmy,
kteří dětem podrobně popsali jednotlivé druhy ovoce
i zeleniny. V prostorech firmy byl také připraven stánek
s nabídkou čerstvého ovoce a zeleniny, děti si mohly
zhotovit ovocný špíz, ochutnat čerstvý jablečný mošt
a vytvořit z jablíčka spirálu. Na závěr dostaly děti drobné
dárky a nakreslily zaměstnancům jako vzpomínku na tuto
návštěvu společný obrázek.
Putování se světýlky
Stejně jako v předchozích letech i letos lampiónový průvod odcházel od samoobsluhy Hruška a účastníci
se pomalou procházkou ulicí Barvířka a Pod Kameněm dostali až k přechodu před restaurací U Bundárů.
Zde již připravení hasiči zajišťovali bezpečný přechod hlavní silnice. Poté průvod pokračoval kolem
kapličky na fotbalové hřiště. V prostorech fotbalového hřiště již plály připravené ohňové sloupy a velká
vatra, o kterou se postarali hasiči. Vyvrcholením večera a překvapením pro všechny byl připravený
ohňostroj, slavnostní atmosféru světelné podívané ještě umocnil hudební doprovod. K občerstvení
pro děti i dospělé byl připravený čaj i jiné nápoje. Počasí nám přálo, lidé byli dobře naladěni a večerní
putování se světýlky si všichni užívali.
Děkujeme za spolupráci SDH Krhová, Jiskře Krhová i MŠ Krhová
Mgr. Ivana Pavlicová, ředitelka ZŠ

Mateřská škola Krhová
VYCHÁZKA K DUBU
Stromy jsou člověku velmi blízké, umožňují mu dýchat, dávají mu své plody a dřevo. Ale není
to jen užitek, který člověk u stromů oceňuje, jde o něco víc. Stromy tvoří a zkrášlují charakter krajiny
a jsou nenahraditelnou součástí prostředí, v němž žijeme. Stromy mnohdy žijí mnohem déle než lidé
a jsou svědky osudů a příběhů celých generací. Staré
stromy podněcují naši fantazii, uchvacují nás svou
životaschopností, mohutností a krásou.
Významnou dominantou obce Krhová byl i památný
dub na Jehličné, který byl vzhledem k silně narušené
stabilitě kmene seřezán a zůstalo pouze torzo.
Než k tomu došlo, rozhodli jsme se ukázat dětem
z oddělení Sluníček dub v celé jeho velikosti.
Celý týden jsme si s dětmi povídali na téma poklady
podzimu. Děti se seznamovaly s názvy stromů,
vyráběly z přírodnin, učily se pojmenovat a poznávat
podzimní plody stromů a keřů.
Na výpravu k dubu na Jehličné jsme se vydali
ve středu 5. listopadu. Děti jsme ráno motivovali
pěknou pohádkou O moudrých dubech a nafoukaném
větru. Děti si na Jehličné prohlédly strom, zkusily
si vytvořit frotáž jeho kůry a vyzkoušely si, kolik jich
bude zapotřebí, aby objaly celý kmen. Uvěříte,
že se muselo spojit sedm předškoláků? Děti nás často
překvapí svými nápady, a tak jsme s kolegyní užasle
sledovaly, jak někoho napadlo poslouchat s uchem
přitisknutým ke kmeni, zda stromu tluče srdce. Děti
se ptaly, jestli mohou mít i stromy jméno. Všichni
jsme se shodli na jménu král Dubáček. A jak jsme
se s Dubáčkem rozloučili? Strom jsme s dětmi
nazdobili stuhami z krepového papíru. Snad v dětech
zůstane vzpomínka na krásný strom, který bylo
tak těžké obejmout.
Bc. Ivana Gefingová, učitelka MŠ

Osobnosti obce Krhová
Když se řekne Hodslavice, každému se vybaví František Palacký. Ke Vsetínu se hlasí Eliška Balzerová
s Romanem Vojtkem. Petr Fiala ze skupiny Mňága a Žďorp, Radoslav Brzobohatý i Tomáš Berdych – tito
slavní patří k Valašskému Meziříčí. V Novém Jičíně jsou zase hrdí na Karla Kryla či Vlastu Redla. Tito naši
„sousedé“ se mohou pochlubit významnými rodáky nebo osobnostmi, kteří v daných obcích strávili
alespoň část svého života. Pozadu není ani naše Krhová se dvěma generály.
Tentokrát přinášíme vzpomínku na Roberta Pavlíka a Rudolfa Pernického.

generálmajor v. v. Ing. Robert Pavlík
* 11. 11. 1912 v Krhové, † 7. 2. 2002 v Krhové
Robert Pavlík se narodil ještě za vlády císaře pána Františka Josefa I.
dne 11. listopadu 1912 v Krhové. Zažil první republiku a byl mezi těmi,
kteří vítali v roce 1924 našeho prezidenta T. G. Masaryka před
krásenským parkem ve Valašském Meziříčí. Po ukončení studia
na Střední odborné škole pilařské ve Valašském Meziříčí odešel v roce
1932 do armády. Byl zařazen k technické rotě 7. horského praporu
v Popradě. Jako četař pak v září 1937 nastoupil na Vojenskou akademii
v Hranicích a za necelý rok byl vyřazen v hodnosti poručíka. Okupace ho
zastihla u své jednotky na Slovensku, kde silně pocítil tehdejší
protičeskou náladu. Těsně po rozdělení republiky a vyhlášení
samostatného Slovenského státu zažil i situaci, kdy byly vyhazovány
a ničeny symboly československé státnosti.
Pro útěk do Polska přes beskydský Bílý kříž se rozhodl v červnu 1939.
Zde vstoupil do nově vznikajícího legionu pod vedením pplk. Ludvíka
Svobody. Po napadení Polska ustupovala tato jednotka směrem
k Rumunsku a u Lvova byla zajata ruskou armádou. Po krátkém internování v SSSR byl pan Pavlík
na základě přímluvy Ludvíka Svobody zařazen do skupiny, která měla povoleno odjet na Střední východ.
Přes Oděsu, Cařihrad a Libanon se dostává do francouzského města Adge, kde v té době vznikala
1. čs. divize se dvěma pěšími pluky. Byl zařazen k 6. rotě 2. pěšího pluku jako velitel čety. Zúčastnil
se ústupových bojů na Marně, Seině a Loiře a za statečnost v těchto bojích byl vyznamenán o několik
měsíců později Čs. válečným křížem.
Po kapitulaci Francie se mu se štěstím podařilo nalodit v přístavu Séte na britskou loď, která měla
namířeno do Plymouthu. V Anglii absolvoval celou řadu kurzů a výcvikových programů jako
např. tělocvičný Physical Training Course v Hendonu, kurz angličtiny, stáž u polské armády, britský
minometný kurz v Hightown, kurz velitelů praporů v britské armádě.
Na podzim roku 1943 byl na žádost britského velení zařazen do náročného horolezeckého výcviku
britské armády v libanonských horách, ve výškách okolo 3 000 m. Zde působil opět s vynikajícími
výsledky až do konce listopadu 1944. Pak se vrátil ke své jednotce a stal se instruktorem řidičů tanků
u čs. vojska. Do konce války pak působil, už v hodnosti kapitána, jako velitel výcvikové skupiny řidičů
a mechaniků u náhradního tělesa.
To už se pomalu připravovala invaze spojenců, při které se počítalo i s nasazením československých
vojáků. Dne 6. června 1944 se vylodily angloamerické jednotky v Normandii a otevřely druhou frontu
v západní Evropě. Koncem srpna 1944 se 4 259 příslušníků Čs. samostatné obrněné brigády nalodilo
na dopravní lodě a během jednoho dne se přepravili přes Lamanšský průliv do Normandie. V říjnu
se brigáda přesunula k francouzskému přístavu Dunkerque, kde držela v obklíčení dvanáctitisícovou
německou posádku. Od října do května r. 1945 obléhali čs. vojáci přístav Dunkerque až do kapitulace
hitlerovských vojsk. V červnu 1945 se vrátil již jako kapitán a nositel řady britských vyznamenání
do generálního štábu v Praze, kde byl brzy povýšen na štábního kapitána a později na majora.
Osvobozená vlast však bohužel příliš svobody svým hrdinům nenabídla. Major Pavlík ještě stihl s velmi
dobrým prospěchem absolvovat Vysokou školu válečnou. Poté byl přidělen k 12. divizi do Litoměřic
a pak k 5. pěšímu pluku TGM v Kladně. Bylo však jen otázkou času, kdy na takto vysoko postaveného
důstojníka s jeho zkušenostmi a kvalitami dopadne nenávistná pěst nového totalitního režimu. Udeřila
velmi brzy a tvrději, než by se snad dalo i v tom nejhorším snu předpokládat. Ztráta všech vyznamenání
a degradace na vojína se dotkla jeho vojenské cti. Odsouzení ve vykonstruovaném procesu na deset let
těžkého žaláře však změnilo celý jeho život. Šest let byl vězněn na Borech a v Opavě. Pak pracoval celých
deset let jako nádeník u Správy toku Bečvy, přestože znal cizí jazyky a byl absolventem vysoké školy

se zkušenostmi špičkového odborníka v armádě. V roce 1964 nastoupil do Urxových závodů (dnes Deza
a.s.), kde zůstal až do důchodu. Vykonával zde různé profese, od údržbáře na teplárně, přes uvolněného
předsedu ZV ROH koncem šedesátých let, po rozpočtáře v projekci. V sedmdesátých letech odešel
pan Robert Pavlík do důchodu. Nedočkal se rehabilitace ani v roce 1968. Léta strávená v západní armádě
i dobu věznění mu odmítli započítat do důchodu. Koncem roku 1989 mu bylo oznámeno, že se stal
plukovníkem ve výslužbě, v roce 1993 byl rehabilitován a jmenován generálmajorem. Byl mu přiznán
i titul inženýr. Prezident republiky Václav Havel mu
28. října 1998 udělil státní vyznamenání Za hrdinství
na návrh tehdejšího ředitele Urxových závodů
Ing. Malíka. Toto ocenění jistě potěšilo, ale přišlo víc než
příliš pozdě. Pan Pavlík, stejně jako ostatní rehabilitovaní,
byl rád, že se mu na sklonku života dostalo tohoto
zadostiučinění, i když konstatoval, že jeho život
to už nijak nezměnilo. Celý život se choval a jednal tak,
aby se při ohlédnutí nemusel za nic stydět. Se svým
životem byl vyrovnaný, i když si někdy s nostalgií
uvědomoval, že spoustu věcí na světě lze nahradit nebo
vrátit, avšak ztracená léta lidského života nikoli. Člověk
si jen může představovat, jak by se jeho život utvářel, kdyby…
Generálmajor v. v. Robert Pavlík je držitelem těchto vyznamenání a řádů: Československý válečný kříž
1939 a 1945, medaile Za zásluhy II. stupně, pamětní medaile Za statečnost, pamětní medaile
Francie – Anglie.
Připomínejme si chyby a omyly z minulosti, abychom je my nebo naše děti v budoucnu neopakovali.
Připomínejme si hrůzy a utrpení válek, aby je nikdo z nás už nemusel zažít.
Připomínejme si i dnes životy takových obyčejných a přesto mimořádných lidí.

generálmajor Ing. Rudolf Pernický
* 1. července 1915 v Krhové, † 21. prosince 2005 v Praze
Významnou osobností Valašska je krhovský rodák, generálmajor
Ing. Rudolf Pernický. Zavzpomínejme společně na tohoto velkého
vlastence a válečného hrdinu. Rudolf Pernický za druhé světové války
bojoval proti nacistům ve Francii a Velké Británii. V prosinci roku 1944
byl vysazen v akci Tungsten na Vysočinu, kde organizoval přijímání
leteckých zásilek z Británie. Od roku 1948 si za své hrdinství
od komunistického režimu „vysloužil“ vězení na jedenáct a půl roku.
V roce 2005 obdržel nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva.
Rudolf Pernický přišel na svět prvního července 1915 v Krhové.
Většina obyvatel obce tehdy pracovala v blízkých sklárnách. Jeho
dědeček býval sklářem, ale otec vystudoval ve Valašském Meziříčí
reálné gymnázium a stal se učitelem. Maminka pocházela rovněž
z Krhové, z rodiny sedláka, který také vlastnil hostinec. Mladý Rudolf
své rané dětství prožíval pár kilometrů nad přehradou Bystřička
v osadě Santov. Rodina bydlela přímo v tamní škole.
V roce 1926 byl Rudolf Pernický přijat na reálné gymnázium ve Valašském Meziříčí. Chodil do Sokola
a jeho láskou byl sport. Hrál fotbal, volejbal i házenou. Přáním jeho otce bylo, aby šel studovat medicínu
nebo práva. Mladý Rudolf se však tehdy vzepřel. Vlastenecká výchova ho táhla k armádě,
a tak dobrovolně narukoval na vojnu. Po absolvování záložní důstojnické školy v Olomouci byl přidělen
k dělostřeleckému pluku 108 v Hranicích. Obrovským zklamáním pro něj byl Mnichov, kapitulace a s tím
spojený ústup z pohraničí bez boje. Byl to otřes, ze kterého se všichni velice těžko a s krvácejícím srdcem

vzpamatovávali. Rudolf Pernický chtěl splnit přísahu, kterou jako důstojník republice složil. Proto
v žádném případě nemohl nacistům sloužit a hledal cestu ven z obsazeného Československa. Nakonec
se to podařilo. Dostal se do Polska a od Krakova byl poté poslán do Francie. V zemi kohouta se stal
cizineckým legionářem. Jeho další pouť směřovala přes moře do Velké Británie. Ve Skotsku prošel
speciálním vojenským výcvikem. Každý den absolvoval náročné fyzické testy. Učil se zacházet
s trhavinami a hořlavinami, jak vykolejit vlak, připravoval se na destruktivní operace. Důležitou součástí
kurzu byl také spojovací výcvik. Obsahoval výuku Morseovy abecedy i práci s radiostanicemi. Výcvik
budoucích parašutistů byl velmi náročný. Je zajímavé, že většina parašutistů pocházela z Moravy z Valašska a Slovácka. Byla to svérázná a odolná chlapiska silných mravních a vlasteneckých zásad. V září
roku 1944 byl Robert Pernický určen velitelem paraskupiny TUNGSTEN. V rámci této operace byl vysazen
na Vysočinu, kde organizoval přijímání leteckých zásilek z Velké Británie.
Mezi druhým a třetím ročníkem Vysoké vojenské
školy se 20. září 1947 oženil s Kamilou
Poláčkovou. Rodinné štěstí ale netrvalo dlouho.
Po únorovém puči byl 1. listopadu 1948 zatčen.
Za své hrdinství se dočkal obvinění z přípravy
úkladů proti republice. Za zločin vojenské zrady
byl odsouzen k těžkému žaláři na dvacet let.
Prokurátor Vaš, který nechal popravit Heliodora
Píku, požadoval trest smrti také pro Pernického.
Jako polehčující okolnost mu údajně pomohla
účast ve druhém odboji. Věznění nakonec trvalo
jedenáct a půl roku. Z toho osm roků strávil
v táboře Bytíz, kde otrocky pracoval v uranových
dolech. Byl označen za nebezpečného vězně.
Svého syna viděl velmi sporadicky, protože
návštěvu měl zakázanou i více než rok. Po amnestii roku 1960 se setkal konečně se svou rodinou
a synem, kterému bylo již jedenáct let! Jako politicky nespolehlivý práci hledal těžko. Dostal se do skladu
drogerie, postupně se vypracoval na vedoucího a také pracoval jako pomocný dělník v cihelně
v Libčicích. Bohužel přišla okupace v roce 1968 a vše bylo zase při starém.
Dlouho očekávaná změna přišla teprve v listopadu 1989. Po dlouhých čtyřiceti letech. Na konci roku
1990 byl Rudolf Pernický povýšen do hodnosti plukovníka ve výslužbě. O tři roky později se dočkal
povýšení na generálmajora. Zároveň mu jako absolventovi Vysoké školy vojenské přiznali titul inženýr.
Na ustavujícím sjezdu Konfederace politických vězňů České republiky byl zvolen jejím předsedou.
V roce 2005 generálmajor Ing. Rudolf Pernický přišel o nohu,
amputace byla nezbytná. Nejkrásnějším okamžikem v závěru jeho
života bylo pozvání na Hrad, kde osobně z rukou prezidenta republiky
Václava Klause převzal nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva.
Generálmajor Ing. Rudolf Pernický zemřel 21. prosince 2005 v našem
hlavním městě. Přesně jedenašedesát let poté, co jako velitel výsadku
TUNGSTEN seskočil do zasněženého protektorátu. Při jeho pohřbu
ve strašnickém krematoriu zazněly čestné salvy i státní hymna.
Na jeho počest byl 21. prosince 2012 odhalen základní kámen
pomníku. Při návštěvě Prahy se určitě zajděte k památníku podívat
a pokloňte se památce našeho významného rodáka. Pomník stojí
na Brandejsově náměstí v Praze 6 – Suchdole. Celý monument byl
slavnostně odhalen v sobotu 21. prosince 2013 za účasti významných
osobností a vedení obce Krhová.
Iveta Holzerová, redaktorka
Daniel Dobeš, redaktor

MS ČČK Krhová se věnuje dětem
Je mi potěšením informovat Vás, že Místní skupina ČČK získala nové členy z řad
dospělých a snaží se podchytit zájem o zdravovědu u školní mládeže. Také proto
jsme začali s aktivní přípravou zdravotních hlídek. Naše členky paní Ludmila
Konvičná a Natálie Žlebková se od října věnují dětem v kroužku mladých
zdravotníků. Osm žáků naší školy se pravidelně schází a pod odborným vedením
se zdokonaluje ve znalostech a dovednostech zdravovědy. Kroužek se schází
pravidelně každé úterý ve 14 hodin v budově ZŠ Krhová. Mladí zdravotníci rádi mezi
sebou přivítají další kamarády a to i ty, kteří místní školu nenavštěvují.
V tomto adventním čase jsme se ujali nápadu manželů Vrečkových a organizujeme první setkání u živého
Betléma. Cesta k jesličkám bude lemována lampičkami, zdobenými dětmi ze základní a mateřské školy.
Ty si také spolu s učitelkami připravují pásmo koled. Nebudou chybět ani Tři králové. Pro všechny bude
přichystáno něco na zahřátí. Děti si mohou do průvodu přichystat kostýmy andílků nebo pastýřů. Tímto
Vás srdečně zveme, těšíme se na vás a přejeme si, aby vás tato akce příjemně naladila na blížící
se svátky.
Těší mě, že se podařilo dát dohromady dobrou partu nadšených lidiček a za podpory vedení obce a školy
rozvíjet naše aktivity. Další zájemci o členství v místní skupině ČČK jsou vítáni.
Závěrem děkuji zastupitelstvu obce Krhová za finanční podporu naší činnosti a vedení ZŠ Krhová
za možnost umístění našeho technického vybavení v budově školy.
Jarmila Kotasová, předsedkyně ČČK Krhová

Klub seniorů Krhová informuje
Skončily nám letní toulky po vlasti a znovu
jsme se vrátili pod střechu naší školy. První
setkání se uskutečnilo 30. 10. v 16 hodin.
Zimní sezonu jsme zahájili přednáškou paní
Ing. Anny Hubové z ochrany obyvatelstva
Hasičského záchranného sboru Zlínského
kraje. Zajímavá přednáška byla jistě
přínosem pro naše seniory. Dozvěděli jsme
se, jak a kdy volat pro pomoc číslo 112,
jak se
připravit
na topnou
sezonu,
jak se vyhnout
nebezpečí
špatně
fungujících a nevyčištěných komínů. Vzali
jsme si k srdci spoustu dalších užitečných
rad. Určitě můžeme přednášku doporučit
i těm později narozeným. Kontakt na paní
Ing. Hubovou je k dispozici v klubu seniorů.
Další setkání bylo 27. listopadu, v prosinci se určitě společně pobavíme při vánočním posezení. Závěr
roku oslavíme 30. 12. v konferenčním sále U Mamulky.
Chceme popřát všem občanům i svým členům příjemné a klidné prožití Vánoc, pohodový vstup do roku
2015, hodně zdravíčka a elánu do dalších setkání. Další informace o chodu klubu jsou k nahlédnutí na
webových stránkách http://klub-senioru-krhova.webnode.cz/, fotografie na http://seniorikrhova.rajce.idnes.cz/?sort=&page=1
Jana Pavlicová, předsedkyně Klubu seniorů Krhová

ZO ČZS – zahrádkáři
V sobotu 13. září se konala konference Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Vsetín.
Zahrádkáři hodnotili nejen uplynulý rok, ale i celé pětileté funkční období. Součástí konference byly také
volby do předsednictva ÚS ČZS Vsetín na volební období 2014 – 2019. Předsedou představenstva ÚS ČZS
Vsetín byl již potřetí jednomyslně zvolen Ing. Vítězslav Kotas - předseda ZO ČZS Krhová. Zvolení
do funkce je oceněním poctivé práce a zodpovědného přístupu nejen jeho, ale také celé základní
organizace Krhová, která patří dlouhodobě mezi nejaktivnější spolky v regionu. Více: http://ceskyzahradkarsky-svaz-krhova.webnode.cz/news/usneseni/
Iveta Holzerová, redaktorka
Poděkování.
Výbor Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Krhová děkuje zastupitelům obce
a sponzorovi za poskytnutí finančních prostředků na činnost organizace pro rok 2014. Prostředky byly
použity na zavedení vodoinstalace teplé vody do prostoru moštárny a na technické vybavení provozu
našeho zařízení.
Za výbor ZO ČZS Krhová:
Ing. Vítězslav Kotas, předseda

Vyhodnocení soutěže
„HEZKÁ ZAHRÁDKA V KRHOVÉ 2014“
Dne 6. října 2014 se sešla komise, která zhodnotila fotografickou dokumentaci účastníků soutěže. Stejně
jako vloni ani v letošním roce nenašlo odvahu pochlubit se svým zahradnickým uměním mnoho
soutěžících. Celkem osm přihlášených nás však překvapilo nádhernými fotografiemi a prezentacemi
svých rozkvetlých zahrad, bohatě zdobených oken či balkónů. Smysl pro krásu a harmonii barev, láska
ke květinám i spousta každodenní práce a úsilí byla patrná z každé fotografie. Nebylo tedy vůbec
jednoduché rozhodnout. Nakonec se komise shodla a peněžitou odměnu získala nejen hlavní vítězka
soutěže, ale i všichni účastníci. Finanční prostředky poskytla obec Krhová v rámci podpory spolkové
činnosti.
Srdce komise si získala paní Monika Havelková
za nádhernou prezentaci své zahrádky
spojenou s hudebním doprovodem. Získala
jednomyslně první místo v soutěži. Ocenění
si také zasloužili Milena Palacká, Mgr. Eva
Huttová, Jarmila Kotasová, Robert Kubját,
Michaela Mičková, Silvie Valachová a Milena
Sedlářová.
Závěrem bychom chtěli Krhovjany vyzvat
k účasti v dalším, již III. ročníku soutěže Hezká
zahrádka v Krhové. Věříme, že v roce 2015
se vás do soutěže zapojí více. Komise bude
mít sice složitější situaci při rozhodování
o vítězi, ale na druhou stranu, čím bude v Krhové více hezkých zahrádek, balkónů a předzahrádek,
tím krásnější bude celá Krhová.
Ing. Vítězslav Kotas, předseda ZO ČZS Krhová

Ohlédnutí za výstavou
„KRHOVSKÉ ŠIKOVNÉ RUCE“
Po úspěchu loňské výstavy ovoce, zeleniny a květin
uspořádali místní zahrádkáři ve dnech 10. a 11. října
2014
přehlídku
rukodělných
prací
našich
spoluobčanů. Věděli jsme, že řada z vás má ušlechtilé
koníčky, plete, vyšívá, šije, háčkuje, paličkuje… a tak
nás mrzelo, že ještě týden před termínem se nám
přihlásilo jen asi pět zájemců o prezentaci svého
umění. Obávali jsme se, že prostory školní tělocvičny
zůstanou poloprázdné.
Den před instalací, ve čtvrtek 9. října jsme však řešili
problém opačný. Nevěděli jsme, jak „nafouknout“
tělocvičnu, abychom mohli všechny přihlášené
exponáty náležitě umístit.
Nakonec se přihlásilo celkem pětadvacet občanů,
kteří nás doslova zahrnuli svými výtvory. A že se bylo
na co dívat! Na stolech se objevila keramika, šperky,
pletené a háčkované výrobky, patchwork,
dřevořezba, vánoční ozdoby, cukrářské výrobky,
zdobené perníčky, obrazy a obrázky vytvořené
paličkováním. Právě paličkování předváděla přímo
na výstavě místní rodačka paní Božena Hambálková.
Tuto metodu si mohly přímo na místě vyzkoušet
i děti z místní školy. Příjemným překvapením byla
také bohatá účast návštěvníků. Většina Krhovjanů
spojila prohlídku exponátů s volbami do obecního
zastupitelstva. Téměř pětistovka zájemců tak
obdivovala nejen šikovné ruce vystavovatelů,
ale tělocvična se stala i místem sousedských setkání,
přátelského poklábosení, seznámení.
Kromě pořadatelů se této slavnostní chvíle zúčastnilo
vedení obce, školy, zástupci Územního sdružení ČZS
Vsetín a pořadatelka úspěšných regionálních výstav
Valašská zahrada paní Míčková, která se ujala čestné funkce vyhlášení a ocenění vítězů soutěže.
Děkujeme touto cestou všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce. Zvláštní poděkování pak patří
všem vystavovatelům. Je příjemné vědět, že kolem nás žijí tak šikovní a pracovití lidé.
Ing. Vítězslav Kotas, předseda ZO ČZS Krhová

Moštování jablek 2014
Všichni víme, že rok 2014 nepřál v našem regionu zejména pěstitelům ovoce. Neúroda švestek i jablek
omezila nejen provoz pálenic, ale také moštáren. Některé zahrádkářské moštárny zahajovaly provoz
velmi pozdě, jiné zase sezonu předčasně ukončily.

Jaká tedy byla sezona v Krhové?
Prognóza velmi slabé návštěvnosti se nevyplnila. Přijížděli k nám stálí i noví zákazníci od Novojičínska
až po Rožnovsko.
Samozřejmě největší počet zájemců o zlatavý mošt byl již tradičně z okolí Valašského Meziříčí. I letos
jsme zajistili dobrou organizaci, rychlost, vysokou kvalitu podrceného ovoce a především velmi příznivou
cenu ve srovnání s okolními moštárnami.
Je tedy namístě poděkovat všem, kteří se o spokojenost našich zákazníků zasloužili.
Poděkování také patří i místnímu Mysliveckému sdružení Srnová za dlouholetou vzájemnou příkladnou
spolupráci. V nejkratším možném termínu po ukončení moštování se naši myslivci vždy postarají o odvoz
výlisků. Možná jimi potěší vysokou zvěř, uvidíme, jaká bude zima a jak bude tento materiál pro zvěř
vhodný.
Věříme, že po letošním výpadku úrody si stromy odpočinou, a my všichni se budeme těšit v příštím roce
na hojnou úrodu.
Ing. Vítězslav Kotas, předseda ZO ČZS Krhová

Beseda s Evou Kacanu
V pátek 7. 11. 2014 se v jídelně ZŠ Krhová konala zajímavá přednáška paralympioničky ve vrhu koulí,
držitelky stříbra z Atén a zlata z Pekingu paní Mgr. Evy Kacanu. Ve stručnosti vám tuto neobyčejnou ženu
představím.
Narodila se roku 1965 v Jablonci nad Nisou. Po řeckých rodičích jí koluje v žilách jižní krev. Jako dítě byla
ve škole osvobozena kvůli onemocnění plic z tělesné výchovy. Zranění na lyžích a následné komplikace
ji před lety upoutaly na invalidní vozík. Neuzavřela se do sebe, ale rozhodla se udělat ze svého
zdravotního handicapu výhodu. Začala s plaváním a tenisem na vozíku. Později přešla na atletiku, kde
se jí líbil hod oštěpem. Nakonec se nechala trenérkou přemluvit na vrh koulí, která je její hlavní
disciplínou, soutěží i v hodu oštěpem. V roce 2001 se na základě svých výkonů dostala do reprezentace
České republiky. Hned rok poté, co se začala naplno věnovat atletice, vybojovala na svém prvním
ME 2001 stříbrnou medaili a na MS 2002 medaili bronzovou. Na paralympiádě 2004 v řeckých Aténách
získala stříbrnou medaili, v roce 2006 se stala mistryní světa a na paralympiádě 2008 v Pekingu zvítězila
světovým rekordem ve vrhu koulí (6,73 m). Je mistryní republiky a světa ve své hlavní disciplíně, je také
držitelkou českého rekordu ve své kategorii F54 v hodu oštěpem (10,81 m). Byla vyhodnocena jako
jedna z nejlepších mezi handicapovanými sportovci ČR za rok 2008. Vystudovala psychologii, pracovala
v ústavu pro osoby zrakově postižené, poté v dětském domově, nyní pracuje jako odborný konzultant
a inspektor kvality v oblasti sociálních služeb. Angažuje se ve spolku Trend vozíčkářů a Asociaci
pro osobní asistenci, pomáhá při pořádání různých akcí pro osoby se zdravotním postižením,
např. Českého poháru atletiky vozíčkářů nebo
Mezinárodního
mistrovství
ČR
v atletice
handicapovaných sportovců. Napsala knihu Jsme
lidé, ve které popisuje jak efektivně komunikovat
a pomáhat lidem se zdravotním postižením.
Ve volném čase také působí v Atletickém klubu
jako rozhodčí na atletických soutěžích.
Je předsedkyní oddílu pro osoby se zdravotním
postižením při Atletickém klubu v Olomouci
a také v předsednictvu Atletiky vozíčkářů,
kde se podílí na rozvoji atletiky a přípravě nových
sportovců a sportovních akcí. Její svěřenkyní
je i krhovská naděje Adélka Sekyrová.

Dopolední beseda s Evou Kacanu byla rozdělena do dvou částí. První části se zúčastnili ti nejmenší,
včetně dětí z MŠ, ve druhé části si s Evou povídaly děti z vyšších ročníků. Paní Eva vyprávěla o svých
zážitcích při sportování i o účasti české výpravy na Letní olympiádě v Pekingu. Vyprávění dokreslovaly
videozáznamy a fotografie. Děti si mohly také prohlédnout a potěžkat medaile, které paní Eva získala.
Ne každý má možnost osahat si zlatou nebo stříbrnou olympijskou medaili. Nám všem se to poštěstilo.
V další části našeho setkání jsme sehráli turnaj
ve sportovní hře zvané bocca, která je podobná
francouzské hře pétanque. Soupeřilo mezi sebou
družstvo ZŠ a zaměstnanci Obecního úřadu
v Krhové. Za vydatného povzbuzování fanoušků
a hráčů zvítězil lidově řečeno „o prsa“ obecní úřad.
K večeru se pak konala přednáška pro veřejnost,
na které jsme zhlédli záběry z nejúspěšnější
olympiády v Pekingu, mohli si opět potěžkat
medaile a dozvědět se vše, co nás zajímalo. V závěru
besedy pak byly oceněny Adélka Sekyrová a Monika
Kučerová za sportovní výsledky, kterých se jim
v letošním roce podařilo dosáhnout a o kterých
jsme vás již informovali v předchozích číslech.
Mottem Evy Kacanu je známé: „Co tě nezabije, to tě posílí.“ Jako vozíčkářka dobře ví, o čem toto moudro
je. Z pátečního dne si všichni odnášeli příjemný zážitek ze setkání s výjimečnou osobností, informace
o životě sportovců, kteří i přes svoje handicapy bojují a sportují s nadšením a nasazením.
Iveta Holzerová, redaktorka

Okénko fotbalu v Krhové
Mládežnický fotbal v Krhové
V mladší přípravce udělaly své první fotbalové krůčky děti ve věku od 6 do 8 let
pod vedením trenérské dvojice Tomáš Pavlica a Jan Sekyra ml.
Podzim naši benjamínci odehráli turnajovým způsobem a musíme říci,
že trenéři často při práci s našimi nejmenšími spoléhali na pomoc rodičů.
Rodiče pomáhali celý podzim, jak mohli, a za to jim všem JISKRA moc děkuje.
Trenérům přeji do dalšího snažení hodně trpělivosti a dětem radost z pohybu.
Horní řada zleva: Tomáš Pavlica (trenér) Vít
Zetek, Daniel Ševeček, Radek Marušák,
Mikuláš Žlebek, Milan Píša, Ondřej Tvrdý,
Jan Sekyra (trenér)
Spodní řada zleva: Jan Slovák, Tomáš
Valach, Karel Bartas, Marek Holčák
Radost mám ze vzájemné spolupráce Krhové
a Juřinky ve skupině "starší žáci". Bezesporu
se osvědčila. Naši žáci nastupují společně
s hráči Juřinky v okresním přeboru pod
hlavičkou Juřinka B a hrají všechny své
domácí zápasy v Krhové. V soutěži si zatím
vedou skvěle. Všechna svá domácí utkání
vyhráli. Na soupeřových hřištích prohráli
pouze
se
suverénními
Kateřinicemi

a dvakrát remizovali. Náš tým tedy bude zimovat na druhém místě se ziskem 29 bodů. Pochvalu
si zaslouží i skóre 63:18.
Výsledky venkovních utkání: Ústí - Juřinka B 2:3, Lhota u Vsetína 4:4, Zašová 4:4, Francova Lhota 1:6,
Hrachovec 0:15 a jediná prohra v Kateřinicích 4:2.
Domácí utkání: Juřinka B - Lidečko 5:1, Hovězí 3:0, Halenkov 1:0, Vigantice 8:2, Valašská Bystřice 6:0,
Valašská Polanka 6:0.
Horní řada zleva: Sedrik Hájek, David
Koláček, Lukáš Farý, Jan Petrů, Marian
Kovář, Aneta Zuzaňáková, kap. Daniel
Pavlica, Roman Brňovják, Marek Hruška,
trenér Jaroslav Pavlica, Ondřej Mach,
Spodní řada zleva: Ivo Stratil, Ondra Němec,
Adam Marek, Martin Podešva, Jarda
Martínek, Radek Marušák, Šimon Pernický,
chybí Dominik Kvapil, Vojta Frieb, Daniel Bílý
a Dita Pospíšilová.
Střelci branek: Pernický Š. 19, Němec O. 13,
Bílý D. 7, Martínek J. 6, Petrů J. 6, Koláček D. 3, Pavlica D. 3.
Těší mě, že si naši mladí fotbalisté rozumějí jak na hřišti, tak i mimo něj. Vytvořili dobrou partu. Chtěl
bych také vyzvednout výkony dvou hráčů. Největší fotbalový růst a zlepšení se projevil u Radka
Marušáka a Anety Zuzaňákové. Jen tak dál.
Za oddíl kopané Jaroslav Pavlica

Inzerce
V rubrice inzerce chceme dát možnost prezentace firmám, jejichž majitelé mají trvalý pobyt v naší obci.
Cena za zveřejnění inzerce byla stanovena Radou obce Krhová na 200 Kč za inzerát velikosti A5 .
Inzeráty zasílejte na adresu redakce@krhova.cz
Iveta Holzerová, redaktorka

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
Nově čepujeme tankové nepasterizované pivo Starobrno 11° MEDIUM 0,5 l za 22,- Kč. V nabídce kromě
klasických druhů budeme každý měsíc nabízet i netradiční druhy piva. V prosinci můžete ochutnat
Starobrno Medák 13. Je to originální pivní speciál s obsahem alkoholu 5,6 % obj. Při jeho výrobě se k tomu
nejlepšímu moravskému sladu přidá přímo ve varně květový včelí med. Díky tomu má Medák přívětivé
aroma, dokonalý říz a plnou chuť s mírným chmelovým dozvukem, který je medem příjemně zakulacen.

Dále nabízíme:
 KRUŠOVICE 10° 0,5 l za 22,- Kč
 KRUŠOVICE ČERNÉ 0,5 l za 22,- Kč
 STAROBRNO DRAK NEPASTERIZAVANÁ 12° 0,5 l za 26,- Kč
 HEINEKEN 12° 0,5 l za 30,- Kč
 KRUŠOVICKÝ SPECIÁL POLOTMAVÝ MALVAZ 13° 0,5 l za 26,- Kč

Nabízíme rozvoz obědů pro místní firmy a důchodce. Jídelní lístek denně na facebooku.
Výběr z osmi druhů jídel, cena včetně rozvozu a DPH 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
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

POJĎTE S NÁMI DO BETLÉMA

Místní skupina ČČK Krhová ve spolupráci s Obcí Krhová,
mateřskou a základní školou, JSDH v Krhové a mysliveckým sdružením
Vás srdečně zvou na předvánoční setkání
U ŽIVÉHO BETLÉMA.
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Sejdeme se v pátek
v
hodin u MŠ Krhová
a průvodem budeme pokračovat na Jehličnou k živému Betlému.
Děti si mohou do průvodu přichystat kostýmy andílků nebo pastýřů.
Občerstvení pro malé i velké zajištěno.
Těšíme se na Vás !

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

Provoz obecního úřadu
o vánočních svátcích:

PO

22. 12. 2014

uzavřen

ÚT

23. 12. 2014

uzavřen

PO

29. 12. 2014

8:00 – 11:00

ÚT

30. 12. 2014

uzavřen

ST

31. 12. 2014

uzavřen

PÁ

02. 01. 2015

uzavřen

S přáním pěkného prožití svátků vánočních zaměstnanci OÚ
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