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číslo 1/2015, ročník III.

Milí čtenáři,
za námi jsou dva měsíce roku 2015 a věřím, že stejně jako já se těšíte na první jarní dny, které máme
přede dveřmi.
Co se dělo na obecním úřadě v prvních týdnech nového roku? Leden byl ve znamení dokončování
důležitého dokumentu - Programu rozvoje obce. Vytvořili jsme strategický plán potřebný nejen pro nás,
zastupitelstvo obce, ale pro každého občana, který chce znát záměry vedení obce. Program určuje hlavní
rozvojové aktivity, kterým se chceme do budoucna věnovat. Chtěli jsme vytvořit konkrétní program,
kterým se obec bude dlouhodobě řídit, program, který odhaluje silné i slabé stránky obce, ukazuje
možnosti růstu a realizace změn, zahrnuje stanovení priorit i návrhy řešení problémů. Program rozvoje
obce také přispěje v případě žádostí na čerpání dotací z programů EU.
I já vnímám přemíru různých programů, plánů, projektů či záměrů, které svou přílišnou odborností,
zkratkami a množstvím termínů člověka spíše matou a často představují pouze „povinnost danou
na papír“. My jsme se snažili zpracovat náš rozvojový dokument tak, aby nezapadal do kategorie
splněných povinností, ale chceme, aby opravdu sloužil a byl srozumitelný všem obyvatelům Krhové.
V únoru jsme se věnovali obecním lesům. Nového odborného lesního hospodáře a hajného vám
na následujících stránkách představí redaktor Daniel Dobeš. Na nás bylo, abychom zajistili veškeré
smluvní vztahy, jako je smlouva o dílo na provedení prací v lese, ceník prací, veřejná zakázka na odkup
dřeva atd. Tímto vším zavádíme nový systém hospodaření v lesích obce Krhová. Upřímně přiznám,
že tyto změny vznesly i trošku vzruchu mezi zainteresované lesáky. Věřím však, že vše se vyřeší k plné
spokojenosti jak obce, tak i obchodních partnerů. Příjemným překvapením je už dnes výsledek
výběrového řízení na odkup dřeva, kdy jsme získali vyšší ceny za těžený dřevní sortiment
než v předcházejících dvou letech.
V únoru nás na obecním úřadě zcela zaměstnaly dotace. Operativně reagujeme na vyhlášené tzv. „rychlo
výzvy“ a již jsme podali nebo zpracováváme žádosti na čerpání dotací následujících programů:
 „První dětské hřiště v Krhové“, které by bylo situováno u ZŠ, žádost o dotaci jsme podali
u Ministerstva pro místní rozvoj,
 „Školní zahrada MŠ Krhová“, ve spolupráci s Mikroregionem Valašskomeziříčsko-Kelečsko
zpracováváme a podáme žádost o dotaci u Státního fondu životního prostředí ČR,
 „Automatické zavlažování fotbalového hřiště“, žádost o dotaci jsme podali u Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy,
 „Svozové auto a štěpkovač s vlastní motorovou jednotkou,“ zpracováváme žádost o dotaci,
kterou podáme u Státního fondu životního prostředí ČR,

 „Senioři komunikují 2015 neboli bezplatný počítačový kurz“, žádost jsme podali u firmy HA-VEL
FAMILY, kterou podporuje NADAČNÍ FOND MANŽELŮ VÁCLAVA A LIVIE KLAUSOVÝCH,
 „Rozšíření varovného systému a rozhlasových hlásičů“, žádost o dotaci jsme podali u Zlínského
kraje. Již máme zprávu, že dotace byla schválena. Zlínskému kraji velmi děkujeme.
Doufejme, že práce vložená do příprav žádostí o dotace nebyla zbytečná a alespoň některé programy
budou schváleny, získají potřebné finanční prostředky a budou ke spokojenosti nás všech realizovány.
Na závěr bych chtěla poděkovat za pozvání na výroční schůze všech spolků. Mám obrovskou radost
ze vzájemné přátelské spolupráce spolků a obce. Jsem přesvědčena, že aktivní činnost spolků a společně
strávené chvíle jsou to hlavní, co dělá obec obcí, Krhovou – tím pravým místem pro život.
S přáním krásných jarních dnů
Sylva Kristková, starostka

Rozvoj obce
Dne 29. 1. 2015 zastupitelé obce schválili strategický dokument "PROGRAM
ROZVOJE OBCE KRHOVÁ".
Program rozvoje je jedním z nejdůležitějších dokumentů každé obce. Pro nás
jako novou obec je o to důležitější, neboť v analytické části poskytuje souhrn
důležitých informací a v návrhové části pak udává směr dalšího vývoje obce.
Dokument je zpracován na desetileté období, od roku 2015 do roku 2025,
a zahrnuje i přehled rozvojových aktivit již realizovaných od vzniku obce, tedy
od 1. 1. 2013, je samozřejmostí, že plánovaný rozvoj obce na ně navazuje.
K tvorbě tohoto dokumentu jsme přistupovali poctivě, snažili jsme se do něj
promítnout všechny potřeby a problémy, a to reálně v souvislosti s ekonomickým potenciálem obce.
Formu dokumentu jsme zvolili možná netradiční, minimalizovali jsme odborné definice, záleží nám
na tom, aby Programu rozvoje obce Krhová rozuměl každý občan.
Hlavní záměr jsem vyjádřila i v úvodu tohoto dokumentu: „Představy jsou duší rozvoje, udávají směr,
ztělesňují hnací myšlenky a strategické plánování je o myšlenkách. Program rozvoje obce Krhová
je současně „živou“ knihou, která by měla být zpřesňována, případně doplňována podle potřeb občanů
obce, kterým by měla hlavně sloužit“.
PROGRAM ROZVOJE OBCE KRHOVÁ najdete na webových stránkách http://www.krhova.cz/
Je rovněž k nahlédnutí v tištěné podobě na obecním úřadě.
Sylva Kristková, starostka

Obecní lesy Krhová
Víte, jaké dřeviny jsou zastoupeny v obecních lesích? Jakou zvěř můžete potkat při procházce
k myslivecké chatě? Kdo sleduje dění v Krhové z ptačí perspektivy? Na tyto a spoustu dalších otázek
odpoví náš článek. Chtěli bychom vám zároveň představit pana Václava Grossmana a Dalibora Krůpu,
nové pracovníky, kteří od 1. ledna 2015 o krhovské lesy pečují.
Na pozici lesního odborného hospodáře byl jmenován pan Václav Grossmann. Požádali jsme ho,
aby nám o sobě něco napsal: „Narodil jsem se v roce 1972. I když můj praděda sloužil jako hajný
na majetku Kinských, nedá se říci, že bych vyrůstal v lesnické rodině. Ovlivněn jsem byl spíše myslivostí,
která byla u nás hluboce zakotvena, a tak moje rozhodování o budoucím povolání bylo po ukončení
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základní školy jednoduché. Přihlásil jsem se a byl přijat na Střední lesnickou školu
v Hranicích, a splnil si tak svůj dětský sen. Všechna má předcházející zaměstnání
se vždy točila kolem lesa. Pracoval jsem u Ochrany přírody, Lesů Krnov a.s.
a v posledních 20 letech, už jako hajný a zaměstnanec MÚ Valašské Meziříčí a poté
firmy Městské lesy a zeleň VM s.r.o., jsem měl na starosti mimo jiné i lesy v Krhové.
Všechen svůj volný čas věnuji i v současnosti myslivosti, vykonávám funkci
mysliveckého hospodáře ve sdružení Lešná.
Po osamostatnění obce Krhová a vyhraném soudním sporu o vlastnictví obecních lesů jsem se ucházel
o funkci odborného lesního hospodáře. Dvacet let v krhovských lesích už není jen o práci či koníčku,
ale i o citové vazbě, a proto jsem rád, že se dál mohu na jejich obhospodařování podílet.
Co má vlastně odborný lesní hospodář na starosti? Co obnáší tato funkce?
 dohlíží na řádné hospodaření podle lesního zákona a na dodržování závazných ustanovení
Lesního hospodářského plánu (LHP), tvoří podklady pro nový LHP,
 tvoří podklady pro uplatňování náhrad (dotací),
 vede lesní hospodářskou evidenci a souhrnné údaje poskytuje orgánům státní správy lesů,
 provádí značení veškeré těžby a plánování obnovy lesa,
 dohlíží na ochranu lesa, spravuje evidenci výskytu a rozsahu škodlivých činitelů a navrhuje
opatření k jejich likvidaci,
Do nové funkce hajného byl jmenován pan Dalibor Krůpa. Mezi jeho úkoly patří:
 zprostředkování všech prací prováděných v lesích,
 organizace všech prací,
 tvorba finančních plánů hospodaření v lesích
 prodej dříví, vedení evidence vyrobeného dříví a jeho inventarizace.
Obec Krhová vlastní aktuálně 162,87 ha lesů. Veškerá lesní výměra spadá do tzv. kategorie „lesů
hospodářských“ a dle zákonů se v nich hospodaří podle schváleného LHP. Ten je vždy vypracován
na 10 let (decenium) a vlastník lesa je povinen se jím řídit a podle něj hospodařit. Zásadními body LHP
je pak stanovení výše těžby dřeva, obnova lesů a tzv. výchovné zásahy v porostech do 40 let věku.
Krhovské lesy jsou rozmanité. V porostech se vyskytuje asi 15 druhů základních dřevin. Mezi jehličnany
převažuje smrk (75%), dále borovice (9,95%), modřín (4,84%) a z listnáčů je nejpočetnější dub (6,16%).
V současném deceniu, které letos vstupuje již do devátého roku hospodaření, se k obnově lesa
v maximální míře používají sazenice méně zastoupených dřevin, jako je buk a jedle. Tyto kroky
by do budoucna měly přispět ke zkvalitnění a zpevnění zdejších lesních porostů. Většina obecních lesů
spadá do CHKO Beskydy, a tím do přísnějších norem hospodaření.
V lesích je rozmanité i zastoupení zvěře. U zvěře spárkaté je nejvíce kusů srnčí. Ubývá zastoupení zvěře
jelení. Důvodem snižujících se počtů je její vysoký plánovaný odlov v okolních revírech z důvodu páchání
velkých škod na lesních majetcích. Na druhé straně se výrazně zvyšuje výskyt divočáků. Z ostatních
druhů drobné zvěře můžete potkat zajíce nebo bažanta a z predátorů lišku, jezevce a kuny lesní i skalní.
Sovy jsou hojně zastoupeny puštíkem, vzácně pak výrem velkým. Z dravých ptáků je běžný výskyt
káněte, jestřába, krahujce a poštolky. Často se můžete na obloze pozorovat i orla skalního, který
je ochranáři do zdejších lokalit znovu vypouštěn.
Pokud často relaxujete a procházíte se v lesích, mějte na paměti! Vstup je ze zákona naprosto
neomezený, ale zároveň si uvědomte, že do lesa vždy vstupujeme na vlastní nebezpečí. Vlastník lesa
nijak neodpovídá za zdravotní újmy způsobené na lesních pozemcích. Proto se vždy vyhýbejte porostům
a plochám, kde se provádějí lesní práce, a místům, kde se nachází nezpracované kalamitní dříví. Chraňte
své zdraví a život.
Děkuji panu Grossmanovi za poskytnutí odborných informací a pomoc při tvorbě tohoto článku.
Daniel Dobeš, redaktor
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Kompostéry byly rozdány
Obci Krhová byla v loňském roce schválena žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí
na dodávku 400 kusů kompostérů o objemu 900 l. Tyto kompostéry byly pořízeny z dotace Operačního
programu životní prostředí v rámci prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží. Náklady na pořízení 400 ks kompostérů byly spolufinancovány
z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti, a to v celkové výši 873 tis. Kč. Obec se na nákladech
podílela finančními prostředky ve výši 85 tis. Kč.
Bioodpady (popel ze dřeva, posekaná tráva, kuchyňský odpad rostlinného původu z domácnosti) tvoří
téměř polovinu obsahu popelnic na směsný komunální odpad a na skládkách tím zbytečně zabírají místo.
Jde přitom o jediný druh odpadu, který lze přímo v domácnostech kvalitně recyklovat a přeměňovat
na organické hnojivo.
Od roku 2013 až do dubna 2014 byla obec zatížena původními smluvními podmínkami města Valašského
Meziříčí. Od května 2014 bylo díky výběrovému řízení dosaženo výrazného snížení cen za služby
v odpadovém hospodářství. Výsledek můžete porovnat:
časový údaj
za celý rok 2013
leden až duben 2014 (4 měsíce)
květen až prosinec 2014 (8 měsíců)

cena za služby celkem (s DPH)
2 518 615 Kč
805 998 Kč
1 052 343 Kč

průměrná cena na 1 měsíc (s DPH)
209 885 Kč
201 500 Kč
131 543 Kč

Výše uvedená úspora nemusí být konečná. Pokud se společně zaměříme na důsledné třídění odpadu,
můžeme ušetřit daleko více prostředků, které mohou být použity na jiné účely. Pro ilustraci uvádíme
grafické znázornění výše úhrady za vyvážení domovního odpadu.

Z uvedeného grafu vyplývá, že v jarních a letních měsících stoupá množství komunálního odpadu mimo
jiné také díky odvozu organického materiálu (listí, posekaná tráva, aj.), který může skončit
v kompostérech a posléze být využit na našich zahrádkách.
Kompostování je způsob využívání biologicky rozložitelného odpadu, který za přístupu vzduchu
zabezpečuje mikrobiologickou přeměnu organických látek na stabilní humusové látky. O úspěšném
průběhu kompostování a o výsledné kvalitě kompostu rozhoduje sestavení správné surovinové skladby
čerstvého kompostu (výběr odpadů a stanovení jejich poměru).
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Jak správně kompostovat
Vše, co potřebujete ke správnému kompostování je malý prostor na Vaší zahradě, kompostér
a organický materiál do něj, vzduch, vodu, lopatu nebo vidle na prohazování kompostu.
Snažte se vrstvy kompostu navzájem promíchat, pokud je v kompostéru především posekaná tráva,
prohoďte jednotlivé vrstvy trochou zeminy. Pokud používáte větší kusy materiálu, rozsekejte je na malé
kousky, urychlíte tak výrazně proces kompostování. Kompost udržujte vlhký, ne přilitý nebo úplně suchý.
Kompost obracejte a prohazujte, zlepšíte tak provzdušnění kompostovaného materiálu a urychlíte
rozkladný proces - nedostatek kyslíku zpomaluje rozkladný proces. Před použitím kompostovaný
materiál prohoďte na kátrovací síti, hrubé zbytky znovu použijte v kompostu. Urychlovače kompostu
jsou vhodné pro nově založený kompost, pro starší komposty jsou vyhazováním peněz.
Do kompostu patří

Do kompostu nepatří:












 dřevěné odřezky a větve ve velkých kusech či
průměrech
 překližka a jiné materiály ze dřeva s přídavkem
pojiv
 lakované nebo natírané dřevo
 křídový nebo voskovaný papír
 maso, drůbež a mléčné výrobky
 zbytky rostlin zasažené úpornými druhy plísní
 semena invazivních plevelů

listí, drobné nebo drcené větve
piliny a jemný dřevní odpad
drcený karton a papír běžného původu
tráva a běžné druhy plevele
zelené části rostlin
zbytky ovoce a zeleniny
běžný kuchyňský odpad rostlinného původu
hnůj od hospodářských zvířat
káva, čaj, rozdrcené skořápky z vajíček
popel ze dřeva (samozřejmě studený!)

Iveta Holzerová, redaktorka

Přistavení velkoobjemových kontejnerů
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny dne:

24. 3. 2015
Místa přistavení velkoobjemových kontejnerů: u bytovek za tratí, u pošty, Pod Kameněm uprostřed,
u bytovek – horní konec za obchodem Hruška, u bytovek na Hrádkách
Velkoobjemové kontejnery jsou určeny ke sběru objemného odpadu, který nelze odložit do běžné
odpadové nádoby. Žádáme občany, aby do nich neodkládali nebezpečné odpady (např. ledničky,
akumulátorové baterie, vytvrzené barvy, staré televizory apod.) železný šrot a bioodpad. Tyto složky
odpadu mohou občané s trvalým bydlištěm v Krhové předat bezplatně ve sběrném dvoře TS Valašském
Meziříčí s.r.o., ul. M. Alše 833, Krásno nad Bečvou, a to od pondělí do soboty, vždy od 7 do 16 hodin.
U starších občanů bez možnosti odvozu odpadu do sběrného dvora je nutná individuální dohoda
s TS Valašské Meziříčí s.r.o.

Kontejnery na nebezpečný odpad
K zabezpečení vývozu nebezpečného odpadu a elektroodpadu od obyvatel Krhové budou přistaveny
speciální kontejnery ve dnech:
Za obchodem Hruška
Pod poštou

24. 3. 2015
25. 3. 2015

v době od 9:00 do 16:00 hod.
v době od 9:00 do 16:00 hod.
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Zimní údržba
V souvislosti se sněhovou nadílkou a mrazivým
počasím se v uplynulých týdnech zvedla vlna
kritiky na údržbu místních komunikací. Dovolte
mi k této situaci pár slov.
Úklid cest a chodníků v Krhové je prováděn
v souladu s „plánem zimní údržby“, který byl před
zimním obdobím schválen radou obce a který
bude na základě praktických zkušeností a často i na
základě podnětů občanů pro příští zimní období
aktualizován. Plán jednoznačně specifikuje, za jakých podmínek i za jaký čas musí nastat odklízení sněhu
z ulic. Zároveň uvádí i pořadí zimní údržby dle důležitosti jednotlivých komunikací. Tento plán
je k dispozici na stránkách obce nebo přímo k nahlédnutí na obecním úřadě.
O údržbu místních komunikací se na základě smluvního vztahu stará ZOD Zašová. Údržbu chodníků,
prostranství kolem mateřské školky, základní školy a prostor hřbitova mají na starost techničtí pracovníci
obce.
Co se týká údržby komunikací, jsme si vědomi určitých nedostatků a rezerv, ale je potřeba si uvědomit,
že vedení obce i samotný poskytovatel služby se zimní údržbou v naší obci postupně získává zkušenosti
a věřím, že všechny problémy se nám podaří v příští zimě vyřešit.
Zároveň bych chtěl zdůraznit, že objet celou Krhovou při pluhování trvá přibližně 8 hodin (cca 22 km).
To znamená, že při vydatném sněžení nelze očekávat, že všechny místní komunikace budou
stoprocentně sjízdné během hodiny. V kalamitních případech mohou nastat problémy se sjízdností
v okrajových částech obce a je na každém z nás, abychom přizpůsobili chůzi a jízdu stavu komunikace,
který je v zimním období obvyklý (kluzkost, sníh apod.).
K vyhlášení nového výběrového řízení na provádění zimní údržby nás vedla snaha o zlevnění této služby.
Na konci zimy provedeme finanční vyhodnocení a porovnáme se smlouvou, kterou jsme převzali v roce
2013 od města Valašské Meziříčí. S výsledkem tohoto srovnání budete seznámeni.
Ing. Alois Bayer, místostarosta

Vysoušeče slouží občanům
V červenci 2014 obec zakoupila 2 kusy mobilních vysoušečů. Ukázalo se,
že tato investice byla smysluplná. Vysoušeče již byly zapůjčeny
do domácnosti, kterou překvapil srpnový vydatný déšť, pomohly
při odstranění vlhkosti zatopeného sklepa i po havárii prasklé vody.
V případě potřeby v důsledku povodní nebo v jiných krizových situacích
jsou vysoušeče občanům Krhové k dispozici. Zapůjčení je bezúplatné
na základě smlouvy o výpůjčce. V případě potřeby se hlaste na obecním
úřadě nebo telefonicky na čísle 730 517 162.
Sylva Kristková, starostka
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INFORMACE O PLACENÍ MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Poplatek za nakládání s komunálním odpadem
Dle Obecně závazné vyhlášky Obce Krhová č. 1/2014 o místních poplatcích.
Vyhlášku najdete na webových stránkách www.krhova.cz nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Sazba poplatku:

490,- Kč /ročně

Splatnost poplatku:

jednorázová nejpozději do 30. 6. 2015

Hotovostní platba:

Obecní úřad Krhová
Hlavní 205 (budova ZŠ – vchod z pravé strany), 756 63 Krhová

Bezhotovostní platba:

bankovní účet obce: 32 23 74 83 19/0800
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu
každého poplatníka.
V případě uplatnění slevy nebo úlevy od poplatku je povinnost doložit náležité doklady, jinak nelze slevu
uznat – podrobnosti v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2014 o místních poplatcích.

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

100,- Kč

za prvního psa

150,- Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

50,- Kč

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

75,- Kč

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

Splatnost poplatku:

jednorázová nejpozději do 30. 6. 2015

Hotovostní platba:

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

Bezhotovostní platba:

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu
každého poplatníka.
Připomínáme, že si doposud někteří občané nevyzvedli známky pro své psy. Známky jsou k dispozici
na obecním úřadě. V případě uplatnění slevy nebo úlevy od poplatku je povinnost doložit náležité
doklady, jinak nelze slevu uznat – podrobnosti v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2014 o místních
poplatcích.

Daň z nemovitosti
Sazbu, splatnost a platbu daně z nemovitosti vyřizujte Finanční úřad Valašské Meziříčí (Vrbenská 742,
757 01 Valašské Meziříčí), tak jako v předcházejícím roce.
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Nové společenské rubriky
Vážení občané,
rádi bychom následující číslo Krhovského zpravodaje obohatili o dvě společenské rubriky „blahopřejeme
k narození“ a „gratulujeme jubilantům“. Chtěli bychom tak veřejně poblahopřát všem občanům
k významným životním výročím a událostem.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nám však nedovoluje zveřejňovat jména a příjmení
občanů, pokud s tím nebudou souhlasit.
Tímto se proto obracíme na vás, občany Krhové. Pokud si nebudete přát zveřejnit své jméno a věk (70,
80, 85, 90 a každý následující rok) nebo jméno a příjmení svého narozeného dítěte, oznamte tuto
skutečnost obecnímu úřadu telefonicky na tel. 730 517 162, písemně na adrese OÚ Krhová,
Hlavní 205, 756 63 Krhová, nebo na e-mail: obec@krhova.cz. Vaše přání budeme respektovat.
Za Komisi pro občanské záležitosti
Věra Čačková, zastupitelka

Pohádkový les 2015
Cestou dlouhou nebo krátkou, vydejme se za pohádkou
Po velkém a nečekaném úspěchu Pohádkového lesa 2014, který
připravilo vedení obce ve spolupráci s obecními spolky a základní
i mateřskou školou, se všichni organizátoři rozhodli akci zopakovat
a zařadit ji mezi tradiční akce v obci.
K zajištění letošního 1. ročníku Pohádkového lesa se 6. února sešla
skupina všech zainteresovaných, aby projednala náměty a hlavní body
programu. Na schůzce nechyběli zástupci vedení obce, škol, mysliveckého
sdružení, hasičů, skupiny ČČK, klubu seniorů, zahrádkářů a sportovců.
Společně jsme si připomněli radostné chvilky, které jsme vloni připravili
nejen sobě, ale i všem návštěvníkům. A že jich bylo opravdu hodně! Elán,
nadšení a chuť pustit se do příprav letošní akce stejně jako podpora obce
nechybí, a tak byl na schůzce stanoven pevný termín.
1. ročník Pohádkového lesa se bude konat v sobotu 27. června 2015.
Zázemí opět poskytne myslivecké sdružení, trasa a většina stanovišť
zůstane zachována. Samozřejmostí je bohatá nabídka dobrého jídla a pití,
skvělé hudby, nejrůznějších atrakcí i výborné zábavy. Setkáme
se s většinou již známých oblíbených pohádkových bytostí, ale nebudou
chybět ani různá překvapení…
Zkrátka přípravy jsou v plném proudu. Pokud máte nějaký nápad, návrh, chcete se podílet na zajištění
a organizaci akce, případně můžete nabídnout sponzorský dar nebo jakoukoli pomoc, ohlaste
se na obecním úřadě, případně napište na adresu: redakce@krhova.cz.
Věříme, že i letos strávíme v lese chvíle pohádkové!
Vítězslav Kotas, redaktor
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Základní škola Krhová
Ve škole jsme přivítali budoucí prvňáčky
V pátek 30. ledna proběhl zápis žáků na nový školní rok. Tuto slavnostní
událost v životě školy jsme pojali v pohádkovém duchu. Letos budoucí
prvňáčky a jejich rodiče přivítali šmoulové. Společně se staršími dětmi jsme
připravili jednoduché úkoly, které předškoláci plnili s pomocí svých
modrých kamarádů. Největší úspěch u dětí sklidila šmoulí překážková
dráha. Za splnění všech úkolů získaly děti dárečky, domů si odnášely
pěknou knihu a drobné pozornosti. Na své si přišli také dospělí, kromě
formalit je čekalo malé občerstvení a příjemná společnost ostatních rodičů
a pedagogů školy. Celý den proběhl v přátelské atmosféře a za posledním „prvňáčkem“ se dveře školy
zavřely v 16 hodin. K zápisu se dostavilo 21 dětí, u devíti z nich rodiče uvažují o odkladu školní docházky.
Příjemnou zprávou pro rodiče dětí, které nastoupí do 1. třídy ve školním roce 2015/2016, bylo také to,
že získají od obce věcný dar. Každý prvňáček obdrží školní potřeby v hodnotě 1.500,- Kč.
Projekt Ovoce a zelenina do škol
Na čtvrtek 29. 1. 2015 Ovocentrum ve Valašském Meziříčí připravilo pro naše žáky zajímavou akci
zaměřenou na poznávání exotického ovoce a koření. V rámci exkurze mohly děti ochutnat plody, které
se běžně na našich stolech neobjevují. Každá třída dostala balíček, který obsahoval nejrůznější druhy
exotického ovoce, nechyběla pitahaya, kumquat, rambutan, liči ani známější avokádo či limetka.
Ke každému ovoci děti získaly informace o tom, odkud plody pocházejí a jak se vlastně konzumují. Bylo
zajímavé sledovat reakce dětí na neznámé tvary, barvy a chutě. Ti odvážnější ochutnali, ti konzervativní
se tvářili všelijak. Návštěva ovocentra byla jedinečnou příležitostí, jak přiblížit dětem rozmanité exotické
ovoce, a snad i přiměje naše nejmenší jíst více zeleniny a ovoce.
Lyžuji, lyžuješ, lyžovali jsme…a taky závodili
V únoru jsme si užili pět krásných dnů na horách. Děti vybavené lyžařskou výstrojí trénovaly
za slunečného počasí a ideálních sněhových podmínek své lyžařské dovednosti ve Ski areálu Mezivodí.
Malí lyžaři byli rozděleni do tří družstev - Andílci, Bertíci a Čertíci. Někteří andílci stáli na lyžích poprvé,
díky své snaživosti a lyžařskému úsilí dokázali v závěru kurzu všichni vyjet na vleku a také sjet bez úrazu
z kopce dolů. Během výcviku pod vedením šikovných instruktorek vylepšili svůj styl i ostatní lyžaři,
což se ukázalo především poslední den, kdy se naši malí lyžaři proměnili v nadšené závodníky a s vypětím
všech sil závodili na různě náročných trasách ve slalomu. Vítězové byli po zásluze odměněni a s malým
dárkem odjížděli spokojeně domů i ostatní lyžaři. Za obětavou pomoc při organizování lyžařského
výcviku děkujeme ing. Petru Hoffmannovi a panu Radimu Zetkovi.
Letní olympijské hry v Krhové
Na červen letošního roku připravujeme za podpory paralympijské vítězky ve vrhu koulí paní Evy Kacanu
a ve spolupráci s MŠ Krhová i vedením obce pro děti základní i mateřské školy letní olympiádu. Malí
sportovci se utkají v upravených atletických disciplínách a naším přáním je přiblížit se co možná nejvíce
atmosféře olympijských her. Chtěli bychom dětem pořídit dresy, vytvořit a vyvěsit vlajky, zapálit
olympijský oheň, rozdat medaile, připravit příjemné zázemí.
Mgr. Ivana Pavlicová, ředitelka ZŠ
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Mateřská škola Krhová
Březen ohlašuje příchod jara, ale je i měsícem zápisu dětí do mateřské školy.
NAŠI MATEŘSKOU ŠKOLU SI MOHOU RODIČE S DĚTMI PROHLÉDNOUT VE ČTVRTEK 19. BŘEZNA 2015.
DOPORUČUJEME NÁVŠTĚVU OD 8:00 DO 11:00 HODIN V DOBĚ ČINNOSTÍ A HER.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PROBĚHNE VE STŘEDU 25. BŘEZNA
A VE ČTVRTEK 26. BŘEZNA OD 8:00 DO 15:00 HODIN.
Z důvodu administrativních úkonů spojených se zápisem doporučujeme zápis absolvovat bez dětí.
K zápisu do MŠ budete potřebovat tiskopis, který je dostupný na webových stránkách školy, můžete
si jej vyzvednout i na Dni otevřených dveří. Jednu z příloh je nutné potvrdit lékařem dle §50, zák.
č.258/2000 Sb. - potvrzení o řádném očkování dítěte. Potvrzení nesmí být starší 3 měsíců. Pokud žádáte
o zařazení dítěte do speciální třídy, je vhodné předložit u zápisu také vyjádření odborného lékaře.
Rodičům i široké veřejnosti bychom chtěli připomenout, co naše předškolní zařízení nabízí.
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu (www.mskrhova.cz), v jehož návaznosti jsou
zpracovávány třídní vzdělávací plány. Motto naší MŠ „Jsme všichni na jedné lodi“ vyjadřuje smysl,
způsob a cíl naší práce, kdy se s celým týmem pracovníků snažíme vytvářet prostředí, ve kterém
se všichni cítí dobře a bezpečně. Děti jsou vedeny k tomu, aby v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků
jak zdravých, tak i handicapovaných si osvojily ty nejkvalitnější lidské hodnoty.
V naší mateřské škole pracuje 5 tříd. Sluníčka a Rybičky – jsou dvě běžné třídy, dále máme tři speciální
třídy – Papoušky, Delfínky a Želvičky.
Každá běžná třída má maximální kapacitu 28 dětí. S dětmi zde pracují 4 kvalifikované učitelky, v případě
potřeby individuální integrace je k dispozici i asistentka pedagoga. V týdenních tématech učitelky plánují
a realizují vzdělávací činnosti, které odpovídají potřebám, možnostem i schopnostem dětí a dbají
na jejich všestranný rozvoj. Naší snahou je, aby vzdělávání probíhalo formou spontánního
a prožitkového učení.
Do speciální třídy Papoušků (14 dětí) jsou zařazovány děti s vadami řeči na základě doporučení lékaře
a Speciálního pedagogického centra (SPC) se sídlem ve Valašském Meziříčí. Garantem speciální péče
je PaedDr.Yveta Ostrčilíková. Na základě vyšetření je zpracován odborný posudek a v návaznosti na něj
individuální vzdělávací plán pro každé zařazené dítě. Dětem je zajištěna každodenní logopedická péče
a vzdělávací činnosti, zaměřené na nápravu a rozvoj řeči. Využíváme v práci různé metody (Elkonin,
Metoda dobrého startu, VOKS a jiné). Každý měsíc probíhají ve spolupráci s SPC konzultace, metodické
postupy a doporučení jsou řešeny vždy vzhledem k individuálním vlastnostem a možnostem dětí. Tato
třída funguje v naší MŠ již od roku 1994. Ve třídě Papoušků pracují dvě logopedické asistentky
s třicetiletou praxí v oboru.
Do speciální třídy Delfínků (14 dětí) jsou zraku, především tupozrakostí
a šilhavostí, ale i jinými závažnějšími zrakovými postiženími. Doporučení
vydává odborný lékař a Speciální pedagogické centrum pro děti s vadami
zraku ve Zlíně. Dvě kvalifikované speciální pedagožky provádějí s dětmi
každodenní pleoptická a ortoptická cvičení, která jsou zaměřena
na zlepšení postižených funkcí očí. Tato každodenní péče u dětí
v předškolním věku je jediná, která vede k nápravě. Vývoj binokulárního
vidění je ukončen okolo sedmého roku dítěte. Po této době
je pravděpodobnost nápravy nulová. Součástí speciální péče je ortoptická
cvičebna, v níž pracuje odborná sestra, která provádí výkony
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na speciálních přístrojích, řídí individuální odborná cvičení a stanovuje dobu okluze očí. Do této cvičebny
dochází na ambulantní péči i děti z okolních obcí. Supervizorem odborné péče oční cvičebny je oční
lékařka se specializací strabolog MUDr. Šárka Šajtarová, která ordinuje v Rožnově pod Radhoštěm.
Je neuvěřitelné, že tato třída je v provozu již 15 let, od uzavření Oční léčebny ve Štramberku v roce 2000.
Speciální třída pro děti se souběžným postižením více vadami je v provozu 5 let. Vznikla z nevyužitých
prostor služebního bytu na základě projektu, s podporou evropských fondů. Pracují zde dvě speciální
pedagožky. V rámci podpory zaměstnanosti se nám daří každý rok využívat nabídky Úřadu práce
ve Vsetíně a zaměstnávat osobní asistentky k dětem vyžadujícím zvýšenou péči. Třídu navštěvují děti
z celého mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Jedná se o děti s poruchou autistického spektra,
děti s mentálním i tělesným postižením a dalšími kombinovanými vadami. Doporučení k umístění
do speciální třídy vydávají příslušná pedagogická centra s přihlédnutím k doporučení lékaře. Vzdělávací
a výchovná činnost probíhá převážně individuálně, respektuje možnosti každého dítěte. Zaměřuje se
zejména na rozvoj komunikačních, sebeobslužných a pohybových dovedností. Vedle obvyklých výchovně
vzdělávacích metod využíváme při činnostech také canisterapii, hipoterapii a další relaxační techniky.
Prostředí třídy je vizualizované, strukturalizované. Výhodou třídy je malý počet dětí a individuální přístup
a péče. S dětmi se převážně pracuje metodou VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém).
Při své práci si uvědomujeme důležitost spolupráce rodiny a školy, proto usilujeme o vytváření dobrých
partnerských vztahů s rodiči a organizujeme celou řadu společných akcí:
-

tvořivé dílny
besídky k různým příležitostem
otvírání a zavírání školní zahrady
andělské zpívání
lodní slavnost s rozloučením s předškoláky
předplaveckou výuku
návštěvy solné jeskyně
školy v přírodě
nově - kurs bruslení
jednodenní výlety
návštěvy kulturních zařízení
výstavy výtvarných prací aj.

Na velmi dobré úrovni jsou také naše vztahy se zřizovatelem i zájmovými sdruženími v obci, rádi
a aktivně se podílíme na přípravě a organizaci celé řady společenských a kulturních akcí v Krhové.
Těšíme se na vaši návštěvu v mateřské škole
Vladislava Šuláková, Ivana Gefingová

ortoptické cvičení u Delfínků

vánoční pečení u Papoušků

andělské zpívání Sluníček pro rodiče
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Historie výroby dřevěných hraček v Krhové
Odpradávna si lidé pro své děti doma vyráběli hračky – hlavně vyřezávané ze dřeva nebo ušité z různých
kousků látek. Od 16. století se začaly vyrábět hračky ve velkém. Tyto hračky byly určeny hlavně pro
bohatší měšťany a šlechtice. Centrem počátků výroby hraček byla oblast kolem německého Norimberku.
Na přelomu 19. a 20. století byla již výroba hraček značně rozšířena. Chlapci se těšili z hraček, které byly
zaměřeny technickým a vojenským směrem (vojáčci, hrady, stavebnice, mechanické hračky), holčičky
dostávaly panenky, kuchyňky, vyšívání atd. V minulém století se však pohled na hračku změnil. Uplatňuje
se hledisko sociologické, principy moderní pedagogiky i psychologie a hračka se stává předmětem, který
má za úkol všestranně rozvíjet osobnost dítěte.
Historicky první výrobu dřevěných hraček v Krhové zahájil kolem roku 1945 místní obyvatel pan Jan
Pobořil (* 1908, † 1988). Původně pracoval ve sklárnách v Krásně nad Bečvou. Aby získal prostředky
na stavbu domku, jezdil také na noční směny do Zbrojovky v Jablůnce. Vytváření dřevěných hraček bylo
zpočátku jen jeho zálibou. Protože v poválečném období byl nedostatek práce a jakéhokoliv zboží, tedy
i hraček, stal se z oblíbené činnosti postupně zdroj obživy. Hračky začal vyrábět doma v č. p. 334, kde
si časem zařídil dílnu, ve které pod jeho šikovnýma rukama vznikaly nejrůznější výtvory pro radost dětí.
Později v dílně přibyl soustruh a další stroje, které si postupně pořizoval. Hračky nabízel a prodával
převážně na trzích, jarmarcích a poutích. Při výrobě mu pomáhala celá rodina, manželka Ludmila
Pobořilová, jejich dvě děti i sestra paní Pobořilové.
Přišel rok 1948 a s ním i vyvlastňování
soukromého majetku do veřejného vlastnictví
státu, tzv. socializace soukromých živností.
Pan Pobořil musel majetek a svou živnost
dřevovýroby ke dni 1. 7. 1951 také začlenit
do společného majetku. Objekt v Krhové
se v roce 1951 stal jednou z poboček výrobního družstva
Lipta se sídlem v Liptále u Vsetína. Naštěstí pan Pobořil
mohl nadále ve firmě pracovat jako vedoucí provozu 014.
V té době v krhovské Liptě našlo zaměstnání 13 pracovníků.
Po odchodu pana Pobořila do důchodu vedení převzal na kratší dobu pan Václav Grygar. Toho v roce
1966 vystřídal pan Vilém Pavlica, který do Lipty nastoupil již v roce 1961 zprvu jako dělník na obráběcích
strojích a od roku 1963 jako mistr. Pan Pavlica byl v kolektivu spolupracovníků velmi oblíbený a v Liptě
pracoval až do roku 1990, kdy musel svoji funkci vedoucího provozovny ukončit ze zdravotních důvodů.
Funkce vedoucí provozu se ujala paní Miluše Tučková, která v ní setrvala až do roku 1992,
zaměstnankyní Lipty byla téměř 10 let.
Výrobní družstvo Lipta Liptál jako celek dosáhlo vrcholu rozvoje v roce 1960, kdy zaměstnávalo
v několika oborech 932 pracovníků a nabízelo na trhu řadu rozmanitých výrobků. Jednalo se například
o výrobu dřevěných hraček, doplňkového nábytku, dřevěných svítidel a lustrů, špejlí, uzenářských tyčí,
upomínkových předmětů ze dřeva i galanterie z umělých hmot. Nabízelo rovněž šití prádla a konfekce,
zuberské výšivky, pletené čepice, podkolenky a svetry, obalovou techniku z polystyrénu, vyšívání
praporů, výrobky z kůže pro chovatele psů, drobnou kovovýrobu apod.
Jednotlivé provozovny se nacházely v Liptále, Vsetíně, Kateřinicích, Velkých Karlovicích, Krhové,
Valašském Meziříčí, Loučce, Zašové, Drahotuších, Hovězím a ve Valašské Polance.
V krhovské dřevovýrobě v této době pracovalo až 35 pracovníků, převážně žen. Lipta svým domáckým
charakterem výroby umožňovala i ženám s větším počtem malých dětí pracovat na plný úvazek.
V tomto období se v provozovně v Krhové vyráběly zejména dřevěné hračky a upomínkové předměty.
Možná i vy ještě dnes máte doma pokladničku perníkovou chaloupku, vypalované kazety nebo
pohlednice na dýze. Možná i vám se někdy dostaly do rukou žebřiňáky, jeřáby, autíčka, cyklisté, kohoutci
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a kačenky na tyči, počitadla, schodiště s kuličkami, vláčkodráhy, datlíci na tyči, postýlky s kostičkovaným
povlečením, káče, různé věšáky do kuchyně. Na tyto hračky a výrobky dnes vzpomínáme s nostalgií,
protože byly dlouhou dobu součástí každodenního života mnoha místních lidí na Valašsku.
Výrazné změny se udály po sametové revoluci. Výrobní družstvo Lipta v Krhové zaniklo, krásný název
Lipta však z Krhové úplně nezmizel, zůstalo nám alespoň pojmenování autobusové zastávky.
V roce 1992 došlo k privatizaci zabaveného majetku a Lipta v Krhové dostala nový
název: POLI, akciová společnost. Členy představenstva se stali pan Vlastimil
Pobořil, syn původního majitele, Jan Zemánek, Eliška Smilková, která byla později
vystřídána Janem Husičkou. Pan Vlastimil Pobořil nejprve pracoval v Tesle Valašské Meziříčí, později
začal akciovou společnost POLI řídit sám.
Společnost pokračovala ve výrobě hraček. V devadesátých letech firma našla nová odbytiště a hračky
exportovala převážně do Německa a Nizozemí. Z dřevěných hraček se nejvíce vyráběly postýlky pro
panenky, autodráhy s rolničkami, dráhy s kuličkami, dráhy Lux a Standard, kačenky na kolečkách.
Své obdivovatele si našel i datel na tyči, káča, různá autíčka, hračky s pohybem, hračky na tyči,
pokladničky, žebřiňáky, stojany na čtení. Také se zde na zakázku soustružily různé díly.
V období mezi léty 1992 – 1997 zde pracovalo až 32 zaměstnanců.
Společnost POLI provozovala svoji činnost v Krhové až do roku 1997,
kdy se rozhodla z ekonomických důvodů firmu pronajmout panu Karlu
Michalíkovi z Vidče, který již v minulosti s firmou spolupracoval.
Pan Vlastimil Pobořil pracoval jako mistr ve firmě až do roku 2005, po
dohodě s majitelem spolupráce pokračovala nadále, své zkušenosti ostatním předával až do roku 2012.
Firma Karel Michalík – KAMI působí na trhu od roku 1992. Pan Michalík měl 3 roky firmu včetně
strojního vybavení v pronájmu a v roce 2000 se stal jejím vlastníkem. Výroba opět navázala na výrobu
dřevěných hraček, které se v tomto období exportovaly zejména do Německa a Nizozemí. Ke stávajícímu
sortimentu firma přidala ještě svůj výrobní sortiment, a to výrobu nábytkových dílů – hlavně dřevěných
úchytek. Později našla nové zákazníky, kteří poptávali nábytkové nohy. Tyto se vyvážely ve velkém
množství hlavně do Německa. Sortiment se rozšířil také o výrobu uzávěrů na láhve, které se dodávají
hlavně českým likérkám a palírnám.
V letech 1997 – 2005 zde pracovalo až 26 zaměstnanců – převážně žen. Po vstupu České republiky
do Evropské unie v roce 2006 se otevřely hranice konkurenci, která proudí do Evropské unie z Asie,
především z Číny, a zapříčiňuje, že zákazníci, kteří dříve pravidelně nakupovali výrobky firmy KAMI, nyní
nakupují levné zboží z asijských zemí, a tím ubývá firmě zakázek. Dalším problémem je také ekonomická
krize v posledních čtyřech letech. Ta způsobila, že se zvýšila poptávka v Evropě i v České republice spíše
po levnějších výrobcích bez ohledu na kvalitu. Pan Michalík nehodlá držet krok s konkurencí tím, že bude
snižovat kvalitu na úkor ceny. Proto se zaměřuje na vývoj nových výrobků, které jsou hodnotné,
víceúčelové, zdravotně nezávadné a slouží dětem dlouhou dobu. Mezi jeho nejpopulárnější
a nejprodávanější výrobky z oblasti dřevěných hraček patří motorka, kůň, pes, kočka, želva, velbloud
a to vše v kombinaci odrážedla a houpadla v jednom. V poslední době je velkým hitem víceúčelová
jídelní židlička Kami (7 v 1).
Firma má snahu bojovat s konkurencí a zachovat tradiční výrobu dřevěných hraček na Valašsku, proto se
jí také podařilo v roce 2013 získat certifikát regionální ochranné známky „Pravé valašské“. Tato ochranná
známka je zárukou, že produkty jsou vyrobeny z místních surovin a při jejich výrobě je v převážné míře
využita ruční práce šikovných pracovníků z naší obce a okolí. Firma KAMI chce i nadále svými výrobky
podporovat a rozvíjet kulturu v regionu a bohatou tradici řemeslné výroby v Krhové.
Růžena Michalíková
(Údaje z publikací: „25let výrobního družstva Lipta Liptál; Josef Vychopeň, vyd. GRAFIA Brno, závod Gottwaldov
1971, č. G28-1638-71“, „30 let výrobního družstva Lipta Liptál, Josef Vychopeň, vyd. Lipta MTZ 26, Valašské
Meziříčí, č. 456/18/03/76-Ha“, „40 let výrobního družstva Lipta Liptál, vyd. VD LIPTA Liptál, 1985, č. 381010385).
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MS ČČK Krhová
Vážení spoluobčané,
ve svém příspěvku vás chci seznámit s nejnovějšími aktivitami a činností
Místní skupiny Českého červeného kříže Krhová.
Při znovuobnovení naší činnosti jsme začínali téměř s nulovým vybavením.
Pomocnou ruku nám podalo vedení obce a uvolnilo na nákup vhodného
a potřebného vybavení finanční prostředky z rozpočtu obce. Velmi ochotně
nám vyšlo vstříc i vedení místní ZŠ a vyčlenilo nám prostor v budově školy
pro uložení zakoupených pomůcek a materiálu. Děkujeme za pochopení.
V činnosti nezapomínáme na mládež. Naše členky pořádají pravidelné schůzky kroužku mladých
zdravotníků a společně se připravují na soutěž. Těší nás zájem a nadšení mladých školáků a budeme rádi,
pokud se jejich řady ještě rozrostou. Věříme, že poctivá příprava se vyplatí a brzy se dostaví i první
úspěchy v soutěži zdravotnických hlídek.
V průběhu roku jsme se společně s ostatními spolky a vedením obce podíleli
na nejvýznamnějších akcích kulturního života, a tak jsme nechyběli na obecní
veselici, v Pohádkovém lese a naší velkou premiérou bylo uspořádání
předvánočního setkání u živého betléma.
Za podpory vedení obce a díky pomoci učitelek a žáků MŠ a ZŠ se za příznivého
počasí v areálu hospůdky U Bayerů sešla u jesliček spousta malých, starších
i těch nejstarších Krhovjanů. Překvapením bylo nadšení, slavnostní nálada,
výborná zábava nejen účinkujících, ale všech, kteří na chvíli zapomněli
na předvánoční shon a přišli si společně zazpívat koledy a pobavit se. Všem
krojovaným, ať už přišli pěšky či přijeli na koních, a hlavně dětem, učitelkám
a ostatním, co pomáhali, patří velký dík.
V průběhu roku v budově ZŠ proběhlo několik zajímavých přednášek, které pořádala naše obec. Naše
členky podaly pomocnou ruku a připravily malé občerstvení.
Na naší valné hromadě konané 17. února 2015 jsme zhodnotili celkem úspěšný loňský rok a nastínili plán
činnosti na rok letošní. Pro úplnost uvádím, že ke konci roku 2014 bylo v MS ČČK Krhová registrováno
51 členů.
Kromě spoluúčasti na kulturních akcích chceme v kroužku kvalitně připravit mladé zdravotníky
na dubnovou okresní soutěž hlídek. Máme v plánu organizovat i přednášky pro seniory. Nejaktuálnějším
tématem je ochrana a ostražitost seniorů před podvodníky.
Chceme zapojit do naší činnosti i zasloužilé dárce krve a plazmy. Pro naše členy máme připraven cyklus
přednášek o první pomoci a pro zájemce z řad veřejnosti chystáme odborné přednášky zkušených lékařů
na nejrůznější témata: gynekologická prevence, mamografie, antikoncepce, RTG diagnostika, logopedie,
infarkt myokardu, cévní mozkové příhody, příznaky-prevence. Další témata budou vybrána podle zájmu
a možností.
Závěrem chci poděkovat všem našim členům za jejich obětavou práci, vedení obce a škol za podporu
a všem spoluobčanům a členům ostatních složek za spolupráci.
Těšíme se na další setkání s vámi
Jarmila Kotasová, předsedkyně MS ČČK Krhová
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Klub seniorů Krhová informuje
Rok 2015 začal v našem klubu vesele karnevalem ,,Z pohádky
do pohádky". Podařilo se nám zvládnout počáteční zmatky,
dokonce ani nepříznivé počasí děvčata neodradilo od účasti
a jako obvykle o dobrou zábavu nebyla rovněž nouze.
Nescházela nám ani živá hudba, spokojili jsme se tentokrát
s přehrávačem a hromadou CD disků. Maskám ani letos
nechyběla fantazie, byly opravdu vydařené, vše
je samozřejmě náležitě zachyceno na fotografiích.
V únoru nás čekalo posezení při kytaře a příprava výroční
členské schůze, která proběhla 5. března 2015. Musíme
promyslet a sestavit plán práce a zájezdů pro rok 2015.
Práci klubu můžete sledovat i na stránkách http://klub-senioru-krhova.webnode.cz.
Hezký vstup do jarních dnů vám přeje Klub seniorů Krhová.
Jana Pavlicová, předsedkyně Klubu seniorů

ZO ČZS – zahrádkáři
Vážení čtenáři a zahrádkáři zvlášť,
když se při procházce nebo práci venku pozorně zaposloucháte, určitě uslyšíte zatím velmi
nesmělé ťukání jara na dveře. Ve dnech, kdy budete číst tyto řádky, bude už jistě zima
za horami, po sněhu veta a před námi přípravy na svátky jara - Velikonoce.
Jak prožívali zimu zahrádkáři v Krhové?
V tomto období pokračoval cyklus vzdělávání a přednášek na nejrůznější témata. Nejnovější informace
a zajímavosti pro zahrádkáře a jejich příznivce připravilo Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu
Vsetín. Mezi nejzajímavější zcela určitě patřila přednáška o pěstování růží významného pěstitele
Ing. Stanislava Kaňáka. Velice zajímavé bylo i setkání v měsíci lednu v Domě zahrádkářů v Zubří. Pěstitele
vinné révy potěšilo povídání přítele Jana Laciny o pěstování vinné révy v okrajových oblastech.
Na 17. března plánujeme další setkání, na které se mohou těšit především naše členky, bude se hovořit
o možnostech a způsobech pěstování mečíků. Ani letos jsme tedy v zimním období nezaháleli a věnovali
se vzdělávání a získávání informací.
Jaro je také obdobím, kdy se v našem sdružení věnujeme různým administrativním úkonům,
„oblíbenému“ daňovému přiznání, změnám v registraci, přípravě hodnoticí výroční schůze apod.
V těchto dnech také připravujeme plán našich letošních aktivit. Možná už také nabíráte sílu, kterou
budete potřebovat při „tahání veliké řepy“v Pohádkovém lese.
V březnu každý zahrádkář již netrpělivě očekává příchod jara, začínají rašit některé dřeviny a pokud nám
počasí přeje, tak moc neotálíme, neboť v ovocnářské zahradě a nejen v ní nás čeká spousta práce.
Období je velmi vhodné zejména na řez beztrnného ostružiníku a maliníku, řez rybízu a angreštu. Určitě
nezapomeňte na zimní řez jádrovin, dále provádíme přihnojení ovocných stromů a keřů. Pokud nám
to dovolí počasí, tak nevynecháme postřik proti kadeřavosti broskvoní a očištění jahodníku. Takže
zahrádkáři a majitelé zahrádek, plnou parou vpřed! Přeji vám všem radostný nástup do nové sezony,
ať z jarních paprsků slunce načerpáte dostatek energie, pracovního elánu a dobré nálady.
Ing. Vítězslav Kotas, předseda ZO ČZS Krhová
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JSDH a SDH Krhová
Úvodem článku stručně na vysvětlenou:
 JSDH aneb Jednotka sboru dobrovolných hasičů je povinná organizační složka obce, kterou řídí
velitel jednotky v osobě Ladislava Havla
 SDH aneb Sdružení dobrovolných hasičů je zájmový spolek, který vede hasičský starosta Adam
Karásek.
Zpráva o činnosti SDH za rok 2014
Činnost našeho sboru oficiálně započala 24. ledna minulého roku, kdy na ustavující valné hromadě byla
obnovena činnost Sboru dobrovolných hasičů v Krhové a jeho začlenění do Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska. Celý rok jsme se aktivně zapojovali do veškerého kulturního dění v naší obci. Jednotka
měla v uplynulém roce i několik výjezdů k mimořádným událostem.
Pojďme prolistovat kalendář akcí loňského roku
Hned v lednu u příležitosti obecního vítání nového roku jsme připravili „ohnivou zábavu“. Postavili jsme
vatru vysokou téměř čtyři metry, ohnivé sloupy a samozřejmostí bylo i zajištění bezpečnosti celé akce.
V únoru jsme se zaměřili na pokácení vzrostlých vrb u fotbalového hřiště, a tím zvětšili prostor pro
pořádání tradiční obecní veselice a dalších sportovních akcí.
V březnu na návrh našeho člena Kamila Žlebka jsme se rozhodli pro společné dobrovolné darování krve.
Máji bychom mohli dát přívlastek „železný“. Posbírali a odvezli jsme do sběrny surovin 2,3 tuny
železa. Část vytěžených peněz jsme použili na nákup ponorného kalového čerpadla. V květnu jsme
se rovněž podíleli na organizaci obecní veselice. Pro děti jsme připravili řadu atrakcí. Při plnění úkolů
si mohly ověřit svou zručnost a dovednosti jako stříkání na cíl, střelbu ze vzduchovky a také vyzkoušet
skákací boty. Hasiči se postarali i o bohaté občerstvení. Daniel Malík uvařil výborný hasičský guláš,
skvělou zelňačkou překvapil Jaroslav Orlita a po bezkonkurenčních steacích Zdeňka Indráka se jen
zaprášilo. Koncem měsíce května proběhla okrsková soutěž v požárním sportu na Velké Lhotě. Vzhledem
k tomu, že naše sedmičlenné družstvo borců nad 35 let startovalo v požárním útoku v nové sestavě
a téměř po deseti letech, lze výsledné 5. místo pokládat za úspěch .
Červen byl ve znamení pohádek a hasiči společně se všemi
zájmovými spolky vyrazili do Pohádkového lesa. Role
obávaných loupežníků a ještě strašidelnějších čertů se zhostili
skvěle. Lidé navíc ocenili i vynikající uzené speciality z kuchyně
Petra Bučka. Chuťovým buňkám i oku pak lahodily palačinky,
které připravily naše holky.
Závěr prázdnin patřil adrenalinu. Zalíbil se nám nápad našeho
člena Adama Karáska a vyzvali jsme všechny krhovské borce
k účasti v nultém ročníku adrenalinového recesistického
závodu Krhovský Waterman. Pro závodníky byly připraveny
zákeřné překážky v podobě přechodu potoka po dvanáct
metrů dlouhé kládě a plavby na dřevěném voru kolem bójky.
Pěkné počasí přilákalo ke krhovskému potoku spoustu
závodníků a velký počet přihlížejících. Z vlastní zkušenosti
mohu říci, že pro závodníky byl vcelku nelehký úkol přiběhnout
do cíle suchý.
Ladislav Havel, velitel JSDH Krhová
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Myslivecké sdružení „Srnová“ Krhová
Zima pomalu končí svou nadvládu nad přírodou a vším živým. Po ránu uslyšíme
procvičování kosího hlasu, do ptačích krmítek nemusíme sypat denní dávky zrní. Všechna
ptačí drobotina se vrací ke svému obvyklému způsobu obživy a návštěvu krmítka bere
spíše jako zpestření jídelníčku.
Stejně tak i zvěři v našich lesích a na polích se značně uleví, odpadne každodenní lopotění
za obživou. Sněhová přikrývka mizí i z výše položených míst, a tak se srnčí zvěř začíná
vzdalovat od našich obydlí a námi nabízených pochutin v krmelcích a zásypech. A není to
jen zimní přikrmování zvěře dovážkou sena, letniny či ovsa, ale též péče letní, kdy je nutné z krmelců
odstranit zbytky příkrmu, provést nutné opravy či dezinfikovat zařízení, aby vše bylo připraveno
na příchod nové zimy.
Všichni členové sdružení či přátelé myslivosti pokládáme tuto práci za to nejmenší, co přírodě můžeme
vrátit. Nehledě na spoustu našich povinností si vždycky najdeme čas a účastníme se různých akcí, ať již
organizovaných ve spolupráci s jinými zájmovými spolky a obecním úřadem či našich ,,soukromých
mysliveckých'' setkání, jako jsou společné hony na drobnou zvěř.
Společenskou událostí je pro nás i naše hosty každoročně výroční členská schůze. Stejně tak tomu bylo
i letos. Výroční schůze proběhla dne 14. 2. 2015, pozvání přijala i paní starostka Sylva Kristková
a pan Ing. Vítězslav Kotas za Svaz zahrádkářů. Účast členů mysliveckého sdružení a dalších hostů byla
tradičně hojná. Letošní výroční schůze zhodnotila splnění našeho plánu a povinností za uplynulé období,
ale zároveň byla i schůzí volební. Proběhly řádné volby na nové pětileté období do výboru MS i kontrolní
a revizní komise. Členy nového výboru byli zvoleni: Ing. Josef Šustek - předseda MS, pan Ladislav Karban
- místopředseda, Rostislav Podešva - myslivecký hospodář, Ing. Tomáš Janovský - pokladník a Blanka
Novotná - jednatelka MS. Po oficiální části schůze následovalo příjemné posezení všech členů a hostů,
společná zábava, nechyběla příjemná hudba, bohaté občerstvení ani tradiční tombola. Myslivosti zdar!
Blanka Novotná, jednatelka Mysliveckého sdružení "Srnová" Krhová
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Kulturní víkend v Krhové
Poslední únorový víkend se v Krhové nesl v duchu kulturních
a společenských akcí. V pátek 27. února uspořádal místní fotbalový klub
Jiskra Krhová představení divadelního spolku NEŘEŠTO z Polic. Herci
tohoto divadelního spolku nám představili hru F. R. Čecha „Pravda o
zkáze Titaniku“. Výborná atmosféra a skvělé výkony herců nám přinesly
nevšední kulturní zážitek. Vyprodaná tělocvična se výborně bavila a po
představení většina diváků zůstala na malé sousedské „poklábosení“.
Partneři této akce se stali Obec Krhová a AC-Akustika. DĚKUJEME!
V sobotu 28. 2. 15. pořádala ZŠ Krhová, společně s fotbalisty, dětský maškarní karneval. Děti
si zaskotačily při maškarním reji, zasoutěžily v mnoha hrách a samozřejmě zatančily. Domů si mohly
odnést mnoho zajímavých a krásných cen z dětské tomboly. Pořadatelé, společně s krhovskými sponzory
a rodiči, připravili obrovskou tombolu, s více než dvěma stovkami cen. Všichni sponzoři byli prezentováni
na karnevalu. Srdečně DĚKUJEME! Zvláště pak hlavnímu patronu karnevalu panu Bundárovi. Večer
pokračovali v maškarním karnevalu již dospělí. Vydrželi se bavit až do brzkých ranních hodin.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili divadla i karnevalu. Váš veliký zájem o tyto akce nás velmi těší.
Za ZŠ Krhová a Jiskru Krhová Ivana Pavlicová, Jaroslav Pavlica

Okénko fotbalu v Krhové
Zdravím všechny příznivce krhovského fotbalu! Chtěl bych se s vámi podělit
o novinky v našem fotbalovém klubu.
Koncem minulého roku jsme zakoupili dvě bezpečnostní žákovské branky
včetně příslušenství v hodnotě 36 000,- Kč. Polovinu částky uhradil OFS Vsetín.
Můžeme tedy říci, že jsme zakoupili jednu bránu a druhou jsme dostali zdarma.
Snažíme se zlepšit naše sportovní prostředí a především zajistit bezpečnost pro
naše fotbalisty.
V únoru letošního roku proběhla hráčská schůze, kde jsme
řešili plán na rok 2015. Prioritou v letošním roce je oprava
sprch v kabinách, které jsou opravdu v kritickém stavu,
a dodělání záchytných sítí za brankami. Tyto záležitosti
plánujeme provést ještě před sezonou, která začíná
29. března letošního roku.
Dalším bodem schůze bylo plánování oslav založení
krhovského fotbalu, který letos slaví 75 let. Předpokládaný
termín oslav plánujeme na přelomu měsíce června
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a července. Součástí oslav bude stejně jako při oslavách v minulých letech turnaj, ve kterém si zahraje
mimo jiné i FK Manin-Podmanin ze Slovenska.
Letos jsme odehráli již první přípravné utkání a to s týmem TJ Juřinka. Hrálo se za pěkného zimního
počasí na umělé trávě ve Valašském Meziříčí. Výsledek utkání skončil nerozhodně 3:3. Plánujeme další
přípravné utkání, které odehrajeme pravděpodobně až během měsíce března těsně před sezonou.
Za fotbal v Krhové, Radek Grygařík

Okénko sportu v Krhové
Krhovští hokejisté vyhráli turnaj ve Vsetíně
Obrovskou radost nám udělali naši hokejisté, když ze silně obsazeného regionálního turnaje ve Vsetíně
si zaslouženě jako nečekaní vítězové odvezli Pohár Vítězného února.
Psal se rok 1970 a tato událost je skutečně pravdivá. Dnes již mnoho obyvatel Krhové možná ani neví,
že takový skvělý tým jsme tady měli. Hokejisté tehdy trénovali na nynějších tenisových kurtech
u tělocvičny.
Museli si ledovou plochu vlastním úsilím vytvořit a udržovat ji. Asi tehdy byly ještě "normální zimy"

.

Na dobové fotografii můžete najít:
Jura Zetek, Jan Sadílek, Josef Martinek, Pavel Dorňák, Karel Pernický, Jaroslav Nepustil, Zdeněk Vašut,
Josef Baroš, Svaťa Fárek, P. Nejedlý a Jura Pernický. Na fotce bohužel chybí trenér Béďa Martinek, který
s organizátory sepisoval zápis o utkání.
Jiří Mičola, předseda TJ JISKRA Krhová
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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

NATUR SERVICE, s.r.o.
Ing. Václav Tlapák, Ph.D.
VELKOOBCHOD S PREPARÁTORSKÝMI POTŘEBAMI
Luční 658, 756 63 Krhová
Tel: 608 021 031, E-MAIL: obchod@preparace.cz, www.preparace.cz

Firma NATUR SERVICE, s.r.o. se zabývá službami pro myslivost, lesnictví a zemědělství.
Její hlavní náplní je:
 zpracování soudně znaleckých posudků v oblasti škod způsobených zvěří a na zvěři při lesnické
i zemědělské činnosti a v autodopravě
 výroba modelů pro preparace zvěře, zhotovení preparátů zvěře a mysliveckých trofejí, výroba
komponentů pro preparaci zvěře jako jsou umělé oči nebo jazyky a ostatních komponentů
 výroba montážních stojanů, strojů na seřezávání kůží a dodává nástroje, nářadí a technologie
potřebné pro práci preparátorů
 myslivcům a zpracovatelům trofejí dodává potřebné chemikálie nejen na bělení trofejí
 zprostředkovává lovy zvěře nejen doma, ale i v zahraničí, zejména lovy tetřevů tetřívků a losů
v Bělorusku, lov medvěda hnědého na Dálném východě nebo medvěda černého v Kanadě, lovy
kamzíků a svištů v Rakousku nebo Slovinsku. Připravuje lovecké cesty dle přání zákazníka.
 pro myslivost dodává minerální a medikované krmiva pro zvěř včetně solného lizu a poskytuje
kompletní poradenský servis pro klienty z řad myslivců, lesníků a zemědělců. Ucelená nabídka
je umístěna na www.preparace.cz.
Pro lesnictví nabízí:- stroje a zařízení na úpravu lesních pozemků po těžbě - lesní frézy, navijáky
na stahování dřeva a náhradní díly k těmto strojům včetně servisu.
Pro zemědělství nabízí:- stroje pro sklizeň a zpracování píce, spotřební materiál související s pící (síťovinu,
špagáty, folie aj.). Kompletní nabídku najdete na stránkách www.nerez.com.
Aktuální nabídka medu z vlastní produkce platí do vyprodání zásob z loňské snůšky a je v nabídce med
květový - luční z jarní snůšky. S ohledem na celkově špatný včelařský rok 2014 není med lipový,
akátový ani lesní. Cena medu je 130,-Kč + 10,-Kč záloha na sklenici s víčkem.
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Hospůdka U Vojty
Provozuje paní Helena Švachová, adresa: U Bytovek 569, Krhová
Telefon: 602 388 395, e-mail: svachovahela@seznam.cz
Otevírací doba denně od 13:00 - 22:20 hod.

Zahajujeme v pátek 27. března 2015
V příjemném prostředí nabízíme možnost odpoledního nebo večerního posezení s přáteli. V nabídce
máme pivo Radegast 10° nebo Plzeň 12°, výběr vín z vinotéky, nealkoholické nápoje, různé druhy
pochutin. Rovněž nabízíme pořádání menších rodinných nebo firemních oslav. Vnitřní prostory pro cca 24
návštěvníků jsou nekuřácké, venkovní posezení nabízí 20 míst. Vše s bezbariérovým přístupem. K dispozici
je velkoplošná televize pro sledování sportovních přenosů, možnost internetového připojení. Za pěkného
počasí chystáme pro návštěvníky grilování rybích produktů.
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Letos již podesáté vaříme v pivovaru Starobrno Zelené pivo podle tajné receptury, do které
je zasvěcen pouze starobrněnský sládek Libor Doseděl.
Zelené pivo vzniká spojením kvalitní vody, ječného sladu vyrobeného z toho nejlepšího moravského
ječmene a toho nejjakostnějšího žateckého chmele. Pivo je vařeno tradičním způsobem na 2 rmuty.
Do mladinového kotle se spolu s chmelem během varu přidává I bylinný výluh, který vzniká
louhováním několika druhů bylin včetně kopřivy v horké vodě.

NA ZELENÝ ČTVRTEK 2. 4. 2015 OPĚT ZELENÉ PIVO 13
V RESTAURACI U BUNDÁRŮ

Rozvážíme obědy pro důchodce od pondělí do pátku, výběr z denního
menu, cena včetně polévky a dopravy 75,- Kč. Objednávky
na telefonním čísle 571 633 037.

Otevírací doba:
Pondělí až čtvrtek od
Pátek až sobota od
Neděle od
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09:00 – 23:00 hod
09:00 – 24:00 hod
09:00 – 22:00 hod

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.

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

12:00 – 17:00 hod.
12:00 – 17:00 hod.

Obecní úřad sídlí v budově ZŠ, vchod vpravo.

23

Krhovský zpravodaj: vydává Obec Krhová se sídlem Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750, čtvrtletník, evidenční číslo
MK ČR E 21396 Redaktoři: Iveta Holzerová, Sylva Kristková, Ing. Petr Ševčík, Ing. Vítězslav Kotas, Daniel Dobeš. Za spolupráci
při tvorbě Zpravodaje děkujeme PaedDr. Aleně Bystroňové. Každý autor odpovídá za obsah svého článku, redakční rada si
vyhrazuje právo na výběr a úpravu zaslaných příspěvků. Vydání: číslo 1/2015, ročník III., v Krhové, 15. března 2015, v nákladu
750 ks výtisků, distribuováno zdarma do všech schránek. Zpravodaj je k dispozici na Obecním úřadě Krhová a zveřejněn
na webových stránkách obce www.krhova.cz. Žádáme občany, kteří ve své poštovní schránce neobdrželi vydání zpravodaje,
ať to ohlásí na Obecní úřad Krhová nebo emailem na adresu redakce@krhova.cz s přesným uvedením doručovací adresy.

24

