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Úvod starostky
Vážení a milí spoluobčané,
jsme téměř v cíli celoročního maratonu. Než se
rozloučíme s rokem 2015, čeká nás pár příjemných
setkání. Přijměte naše pozvánky. V úterý 1. prosince
v 17 hodin rozsvítíme vánoční strom u budovy
Základní školy. Světýlka pod Jehličnou nám ukážou
cestu rovnou do Betlému (18. prosince). I letos
bychom chtěli zachovat pěknou tradici
s předvánočním překvapením pro vás. Malý
dáreček naleznete ve svých schránkách do konce
roku. Doufám, že prožijete opravdu radostné

a spokojené svátky vánoční v kruhu vašich blízkých
i přátel, že se splní vaše přání a naděje, i předsevzetí.
Přeji Vám i nám posílení vzájemných dobrých
vztahů – rodinných, sousedských, přátelských
i občanských. K tomu všemu je třeba v každém z nás
dostatek dobré vůle, ochoty a tolerance. Využijte
proto nadcházející svátky k zamyšlení nad
událostmi uplynulého roku a nad vaší rolí v nich.
Věřím, že do budoucna všichni uděláme to, za co se
nebudeme muset ani před sebou, ani před druhými
stydět. Přeji vám všem, aby vaše další činy byly ku
prospěchu vás, vašich blízkých i nás všech,
ku prospěchu nejen osobnímu, ale i celé obce,
ve které žijeme.
Ing. Kateřina Halaštová, starostka

Životní jubilea
Vážení spoluobčané,
v měsíci listopadu se dožili významných životních jubileí 85 let paní Anna Stromšíková
a 90 let pan Alois Rusek.
Oběma oslavencům přejeme dobrou mysl, veselou náladu a ještě mnoho let radosti ze života
v kruhu svých nejbližších.
Za Komisi pro občanské záležitosti Věra Čačková, zastupitelka

Obci se podařilo
V tomto roce se obci podařilo zrealizovat několik projektů
s dotačními tituly. Jsme rádi, že budova školy dostala nový
kabát, vznikla dvě dětská hřiště, technická vybavenost obce
se rozrostla o nové svozové vozidlo spolu se štěpkovačem,
obec byla napojena na Hasičský a záchranný sbor Zlínského
kraje a vnitřní prostory hasičské zbrojnice prošly
rekonstrukcí.
Slavnostní otevření zrekonstruované školy proběhlo před
zahájením školního roku. Projekt energetického opatření
Základní školy Krhová, byl spolufinancován Evropskou unií
– Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové
náklady projektu byly 7, 631 mil. Kč Projekt byl
spolufinancován částkou 3, 838 mil. Kč z dotace FS a SFZP.
Obec Krhová získala z Operačního programu Životní
prostředí 994 547 KČ na vybudování zahrady v přírodním
stylu. Tento projekt je spolufinancován z prostředků
Evropské unie (Evropského fondu pro regionální
rozvoj/Fondu soudržnosti).
Celkové náklady projektu 1,112 milionu korun, obec tak ze
svých prostředků zaplatila 118 tisíc korun.
Hlavním cílem projektu, který proměnil zahradu mateřské
školy, je poskytovat kvalitní výchovně-vzdělávací péči
dětem předškolního věku a nabídnout dostatek aktivit pro
všestranný rozvoj dětské osobnosti. V rámci proměny
zahrady došlo k odstranění nevyhovujících herních prvků,
zpevněných ploch a byly vybudovány nové herní prvky
z kvalitních přírodních materiálů. Součástí úpravy byla
pochopitelně také výsadba ovocného stromu, drobného
ovoce a založení nových travnatých ploch.
U základní školy vzniklo první dětské hřiště. Hřiště má
kromě běžných hracích prvků jako kyvadlová houpačka,
balanční most nebo dvojitá závěsná houpačka i lanovku hrad
nebo závěsný tunel.

Z první věže hradu je spuštěna lanovka, z druhé skluzavka a
na třetí věžičce bude lezecká stěna. Tento projekt je
spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj. Celkové
náklady byly 544 500 Kč z toho dotace MMR činila
400 000 Kč.
V rámci projektu „Separace a svoz odpadu“ byla pořízena
nová multikára se štěpkovačem která pomůže řešit sběr, svoz
i zpracování bioodpadu v obci Krhová. Celkové náklady na
projekt byly 2 781 790 Kč. Projekt byl spolufinancován
z dotací Operačního programu Životního prostředí částkou
2 186 000 Kč.
Obec Krhová získala finanční prostředky z rozpočtu
Zlínského kraje ve výši dotace 195 000 Kč na vybudování
vyrozumívacího a varovného systému. Celkové náklady
projektu byly ve výši 284 609 Kč.
Na obecním úřadě byl namontován vysílač, který je napojen
na Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. Díky tomu,
může v obci Krhová z reproduktorů zaznít každou první
středu v měsíci zkušební tón, který zní po dobu 140 sekund.
Již dlouhou dobu byla budova hasičské zbrojnic a především
vnitřní prostory a klubovna v nevyhovujícím technickém
stavu. Tento stav znemožňoval jakýkoli další rozvoj v oblasti
vzdělávání a výchovy mládeže. V posledních dnech však
prošly vnitřní prostory hasičské zbrojnice velkou změnou.
Věříme, že díky rekonstrukci hasičské zbrojnice se nejen
zlepší připravenost hasičského sboru v rámci krizového
řízení, ale také umožní pořádání školících seminářů pro
mládež a dospělé v rámci protipožární ochrany. Celkové
náklady na rekonstrukci vnitřních prostor hasičské zbrojnice
činily 366 000 Kč. Projekt byl spolufinancován částkou 206
000 Kč z dotací Zlínského kraje.
Lukáš Macíček, Místostarosta
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Likvidace rojů hasiči
Letošní léto jsme se potýkali s extrémním suchem,
které přetrvává a s vysokými teplotami, které náš
organismus docela potrápily. Ale nejen to. Někteří
občané se potýkali s častějším výskytem včelího
nebo sršního roje a obraceli se na nás
s nejrůznějšími dotazy. Proto jsem vyhledala na
příslušných webových stránkách odpovědi na
následující dotazy i s odkazy na příslušné předpisy,
které říkají, v jakých případech zasahují hasiči při
výskytu vosího, včelího nebo sršního roje.
- kdo hradí náklady výjezdu;

Úvod starostky

- zda a za jakých podmínek se na hasiče může
obrátit i osoba mající roj na svém soukromém
pozemku;
- případně další okolnosti likvidace takových rojů
neznámého původu;.
- informace o těchto záležitostech obsahoval
„Bojový řád“, je pořád platný?
A odkaz na něho.
Odpovědi:
Obecně platí:
Jednotky PO plní základní úkoly dané
ustanovením § 70 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
mezi základní úkoly patří: provedení požárního
zásahu, provedení záchranných prací při živelných
pohromách a jiných mimořádných událostech,
podávat neprodleně zprávy o svém výjezdu
a zásahu územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje, ale také činnosti na
úseku ochrany obyvatelstva. Ustanovení § 97 výše
citovaného zákona však připouští, že jednotky PO
mohou poskytovat pohotovostní a jiné služby nebo
práce za úhradu vynaložených nákladů za
předpokladu, že se jedná o práce a služby
související se základní náplní jejich činnosti
a nedojde k ohrožení jejich akceschopnosti.
Z výše uvedeného plyne, že:
Jednotky PO (HZS ČR) likvidují obtížný hmyz
(včelí roje, sršní hnízda apod.) v případě, že dojde
k ohrožení zdraví a života občanů (tyto zásahy jsou
zpravidla v mateřských školkách, základních
školách, ústavech, veřejných prostorách apod.).
Tyto zásahy nikdo nehradí.
Pokud nedojde k bezprostřednímu ohrožení zdraví
a života občanů, tak je likvidace obtížného hmyzu
následujícím způsobem:

a) na místo vyjede jednotka PO(za
předpokladu, že nedojde k porušení
ustanovení § 97 zákona o PO) – zásah hradí
osoba, která si vyžádá výjezd jednotky PO,
tato osoba je na tuto skutečnost dopředu
upozorněna příslušným operačním
a informačním střediskem HZS kraje
(pozn.: výjezd je poměrně nákladný,
z praxe vyplývá, že žadatel o tuto službu
zpravidla nepožádá!!!);
b) na místo je operačním a informačním
střediskem HZS kraje povolána firma, která
likvidaci obtížného hmyzu zajistí sama
(pozn.: likvidace sršního, resp. vosího
hnízda vyjde na cca 1 500 až 2 000 Kč), opět
náklady hradí, ten, kdo si tuto službu
vyžádá;
c) lze využít k součinnosti odborníky,
zpravidla včelaře.
Bojové řády stále platí (Metodický list T – „Odchyt
a hubení vos, včel a sršňů“, tento metodický list
obsahuje odkazy na příslušné předpisy –
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/hasici/izs/bojrad/t4.pdf ).

plk. Ing. Pavel NEPOVÍM
rada
vedoucí oddělení jednotek PO MV
Generální ředitelství HZS ČR
Kloknerova 26
P. O. Box 69
148 01 PRAHA 414
tel.: +420 950 819 715
GSM: +420 724 179 224
e-mail: pavel.nepovim@grh.izscr.cz
Věra Čačková, zastupitelka

Foto: nezvaní návštěvníci v budce cestou na Trojačku
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Školka má novou zahradu
„Jsme všichni na jedné lodi“ – tak
zní název nejen našeho školního
vzdělávacího programu.
Moc jsme si přáli mít v tomto duchu
vybavenou také školní zahradu,
která už volala po rekonstrukci,
zvláště po tom, co byla navýšena
kapacita zařízení.
V roce 2009 jsme s podporou EF
a města rozšířili výuku speciálních
tříd.
Byly zrekonstruovány nevyužité
prostory v hospodářské části
budovy, otevřena nová speciální
třída pro děti s kombinovanými
vadami, přestěhována speciální
třída pro děti s vadami zraku a byla
zprovozněna prostorná ortoptická
cvičebna.
Dětí přibývalo a bylo potřeba
vytvořit zázemí pro speciální třídu
pro děti s vadami řeči a uvolnit tak
hlavní budovu pro dvě běžné třídy. V
roce 2013 nově vzniklá obec Krhová
situaci s nedostatkem míst v MŠ
vyřešila kontejnerovou přístavbou.
Za to jsme moc rádi!
V těchto místech na školní zahradě
vznikl prostor, kde by bylo vhodné
umístit nové vybavovací prvky tak,
aby je mohly využívat děti
ze speciálních tříd.
Dali jsme hlavy dohromady
a připravili jsme projekt, jak by měla
vypadat případná rekonstrukce celé
školní zahrady. Dva roky byl projekt
v „šuplíku“.
Díky využití dotační možnosti
v rámci LXV. výzvy OPŽP,
vstřícnosti obce a spolupráci s
pracovníky regionálního rozvoje
města se podařilo projekt dovést až

k samotné realizaci. Celková
investice činila 1 112 547 ,-Kč,
z toho obec zaplatila 118 000 ,-Kč.
Děkujeme!
Během měsíce srpna začala
realizace projektu, kterou prováděla
firma Hybaj s.r.o. pod vedením pana
Pospíšila a stavbyvedoucího pana
Merendy. Stavební dozor prováděl
pan Ing. Zajíc. V první řadě musely
být odstraněny staré, poškozené
prvky podle plánu, ale už v září na
zahradě stálo nové vybavení – loď
se stožárem a plachtou, velké
pískoviště, houpací žralok, zebra,
stojany na pirátské sítě, pláž plná
kamínků, zvonkohra, námořnické
houpačky, pohyblivá kapitánská
lávka, a co nás velmi těší – zelená
učebna, pro výuku ve venkovním
prostředí, kde můžeme být za
každého počasí. Velmi zajímavým
prvkem k výuce je půlkulatá lavička
určená k pozorování nově vysazené
jabloně. V části pod okny jsou
vysázené vrbičkové tunely a týpí pro
dětské schovávačky. U kontejnerové
přístavby je umístěn můstek s malou
skluzavkou, pískoviště, naučná
tabule pro rozvoj motoriky,
námořnická houpačka, pružinové
houpadlo ryba, kterou jsme dostali
jako sponzorský dar od firmy
PROXIMA Poličná. Tento prostor je
z důvodu bezpečnosti dětí oddělen
od parkoviště dřevěným plotem
s brankou. Co je zajímavé, máme
v tomto koutě vysazené pro děti také
něco na zub – drobné keřovité
ovoce, o které se mohou starat
během celého roku.
Jak už to tak bývá, v průběhu

realizace projektu jsme zjistili,
že původní věž se skluzavkou
narušuje celkový vzhled nově
vybudované zahrady v přírodním
stylu. Po důkladném prohlédnutí
stavu bylo rozhodnuto o jejím
odstranění na vlastní náklady. Tady
přiložili ruku k dílu pan
místostarosta a techničtí pracovníci
obce. Děkujeme! Snad se nám ji
podaří brzy nahradit v přírodním
stylu!
A už tady byl říjen, naštěstí krásný,
slunečný a mohla se rekultivovat
celá travnatá plocha.
Paní Ing. Linhartová ve spolupráci
s firmou vysadila trávu a zeleň.
Tráva se zazelenala a mohlo se
předávat. Dne 27. října 2015 došlo
ke slavnostnímu předání školní
zahrady, které ale bylo zatím
formální. Děti i veřejnost si bude
muset bohužel počkat až do jara.
Ale až všechno zakoření, až se
zahrada dvakrát poseče, až všechno
vykvete, budeme mít jedinečný
prostor pro hru, výuku dětí
a především pro jejich
environmentální vzdělávání přímo
v přírodě.
Poděkování patří všem, kteří se na
realizaci projektu podíleli,
učitelkám mateřské školy, bývalé
paní starostce, současné paní
starostce, panu místostarostovi,
technickým pracovníkům obce,
zaměstnancům regionálního rozvoje
za koordinaci projektu, stavebnímu
dozoru, firmě, která vstřícně
reagovala na požadavky
a připomínky školy.
Vlaďka Šuláková
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Podzim v základní škole
Čas nám rychle utíká a než jsme se
nadáli, hodnotíme ve škole první
čtvrtletí školního roku. Nejmenší
školáci si už zvykli na školní režim
a nejsou tak vyjukaní jako na
začátku, zdolávají první slovíčka
při čtení, zapisují příklady v
matematice a krotí tužku při psaní
prvních písmenek. Radují se z
prvních známek, které nahradily
razítka. Větší školáci již musí
prokázat, že se za čtvrt roku něco
naučili, protože je čeká čtvrtletní
hodnocení jejich práce.
V odpoledních hodinách se
rozběhla činnost zájmových
kroužků. V pondělí se z oken
ozývají flétničky a začátečníci i
pokročilí zdolávají první noty.
Ve středu se mohou děti zúčastnit
náboženství nebo hudebně
tanečního kroužku. V tom druhém
uvedeném připravili vystoupení na
Vítání občánků.
Ve čtvrtek se schází kroužek
Šikovné ruce a kroužek
pohybových her. Naše šikovné
ruce už dokázaly vyrobit a vytvořit
nejednu dekoraci zdobící prostory
školy. Pohybové hry si oblíbili
převážně chlapci, mohou se zde
dostatečně vyřádit a vybít svoji
přebytečnou energii.
Škola také organizuje zajímavé
akce pro předškolní děti.
Několikrát byli starší školáci číst
ve školce menším dětem před
spaním. Nejprve četli druháci

pohádku O neposlušném pejskovi,
dále četli páťáci o maxipsu Fíkovi.
Čtení mělo ve školce úspěch.
Znovu jsme se s dětmi také setkali
ve škole na Výpravách za
poznáním určených všem, kteří
půjdou příští rok v lednu k zápisu
do první třídy.
Ve čtvrtek 22. 10. 2015 se skupina
předškoláků s jejich rodiči, paní
učitelkou Pavlicovou a Sekyrovou
vydala na první výpravu za
poznáním. Tato výprava byla
Barvičková. Děti musely nejenom
prokázat, že poznají barvy, ale také
zvládnout mnoho dalších úkolů.
Společně jsme rozsvěcovali
papírová barevná okna v Myší
škole, hledali princeznu pro
Myšího krále, která měla vyrobit
pro krále co nejdelší barevný
koberec. Dalším úkolem bylo
zdolávání barevné cestičky k
Myšímu králi, kdy děti musely
přeskočit zakázanou barvu. Při
další hře si děti barvičky spolu
měnily. Na konci výpravy čekala
děti sladká odměna. Výprava se
skvěle vydařila, společně jsme si
užili spoustu legrace, těšíme se na
další.
Se všemi dětmi jsme připravili pro
rodiče vánoční dárek, vytvořený z
keramické hlíny. Menší děti
vyráběly svícen ve tvaru rybičky a
větší děti vykrajovaly z hlíny tvary
zvonečků a těmi si svícny zdobily.
Děkujeme p. Cábové za umožnění

této činnosti i p. uč. Vojkůvkové za
organizaci keramické dílny.
V době přípravy tohoto čísla
Krhovského zpravodaje také
připravujeme společně se školkou,
hasiči a fotbalisty letošní
lampiónový průvod. Počasí nám
přeje, Svatý Martin nepřijede na
bílém koni a nám se průvod určitě
vydaří.
Co nás čeká v dalších měsících ?
Kromě pokračování Výprav za
poznáním pro předškoláky jsme
připravili pro veřejnost
Vánoční dílnu.
Kdo má zájem něco vytvořit
vlastníma rukama, je srdečně zván
ve středu 16. prosince v 16.00
hodin do jídelny základní školy.
Můžete si vyzkoušet techniku
pískování obrázků, poplatek na
materiál je opravdu symbolických
50,- Kč. Těšíme se na všechny
zájemce a správnou předvánoční
náladu.
V lednu nás čekají přípravy
lyžařského výcviku, který se i letos
bude konat podle aktuálních
sněhových podmínek, a také nás
čeká zápis žáků do 1. třídy,
a to v době pololetních prázdnin
29. 1. 2016.
Přejeme všem občanům příjemné
prožití vánočních svátků a v roce
2016 mnoho úspěchů..
Mgr. Ivana Pavlicová,
Mgr. Marcela Sekyrová
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Obecní knihovna
Obecní knihovna Krhová – zveme Vás do knihovny, která se nachází v levé části budovy Základní školy v Krhové.
Zveme všechny naše občany, děti i mládež do obecní knihovny. Přijďte se podívat, určitě si najdete něco zajímavého ke čtení.

Máme otevřeno každé úterý 13.00 - 18.00 hodin a každý pátek 13.00 - 18.00 hodin.
Víte, že naše knihovna má své webové stránky? Na adrese www.krhova.knihovna.info naleznete základní informace o naší obecní
knihovně. Kromě informací je zde také přístup do on-line katalogu, kde snadno zjistíte, které knihy máme v naší knihovně.
Chcete si vypůjčit konkrétní knihu z naší knihovny? Máte možnost si knihu rezervovat velice jednoduchým způsobem, buď
telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu.
Na telefonní číslo 702 532 666 můžete volat během půjčovní doby v úterý a v pátek a u knihovnice si rezervovat požadovanou
knihu. Nebo můžete napsat na emailovou adresu knihovnakrhova@seznam.cz, kterou knihu byste chtěli rezervovat a odložit.
Znáte to. Stojíte u regálu s knihami pro děti a nevíte, kterou si vybrat. Jedna je barevnější než druhá, ale která bude děti opravdu
bavit? Téhle prekérní situaci se vyhnete, když navštívíte naši knihovnu a určitě si vyberete knížky, kterým žádné dítě neodolá!!
A co Vám můžeme nabídnout?
Rozsáhlý knihovní fond, kde je 3 827 knih pro dospělé a 1 220 knih pro děti a mládež.
Můžete si vybírat knihy z výměnných souborů, v současné době máme v knihovně 3 výměnné soubory, ve kterých je celkem 342
nových knih. Výměnné soubory jsou zapůjčeny do naší knihovny na dobu 1 roku.
Máme rozsáhlý časopisecký fond, můžete si vybírat z 12 časopisů, odebíráme například časopisy ABC, Epocha, 21. století,
Receptář, Vlasta, Květy, Můj dům, d-Test a další.
A právě teď jsme nakoupili do knihovny nové knihy, přijďte si vybrat něco ke čtení. Seznam novinek si můžete prohlédnout na
webových stránkách naší knihovny.
Kdo čte, nezlobí!
Děkujeme, že nezlobíte!
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Vaše knihovnice A.Verbichová, J.Verbichová, J.Rusková
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Mohlo by vás zajímat.
Nová Zelená úsporám 2015
Nabízí se zvážit velkou příležitost pro efektivní investování finančních prostředků do ekologického
a nízkoenergetického bydlení. Pro tento účel byla vypsána kotlíková dotace a dotace Zelená úsporám.
Zelená úsporám je nový dotační program zaměřený
rekonstrukce není nutné používat předepsané
na úspory v oblasti energií a na rozšíření energie
výrobky a firmy, stačí dodržovat požadavky na
z obnovitelných zdrojů v rodinných domech. Právě
technické parametry.
probíhající kontinuální výzva umožňuje žádat
Oblasti podpory rodinných domů se dělí do tří
a čerpat dotace průběžně až do konce roku 2021.
skupin, v rámci jedné žádosti je možné usilovat o
3. výzva pro rodinné domy odstartovala 22. října
2015. Poprvé je časově neomezená. O dotaci je
možné žádat průběžně až do konce roku 2021.
Některá pravidla jsou ve 3. výzvě nastavena jinak,
než tomu bylo v rámci výzvy druhé.
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou
vlastníci a stavebníci rodinných domů. Mohou jimi
být fyzické i právnické osoby.
Fyzické osoby již nemohou žádat o finanční
podporu na výměnu kotlů provedenou po 15. 7.
2015 včetně. Pro tyto účely slouží tzv. kotlíkové
dotace. Informace o této dotaci jsou na webových
stránkách obce.
Žádat je možné před zahájením, v průběhu, nebo po
dokončení realizace podporovaných opatření.

prostředky z každé z nich.
A. Snižování energetické náročnosti stávajících
rodinných domů
· zateplení obvodových stěn
2
(maximální příspěvek 500 – 800 Kč/m )
· výměna dveří (2 100 – 3 800 Kč/m2)
2
· výměna oken (2 100 – 3 800 Kč/m )
· zateplení střechy (500 – 800 Kč/m2)
· zateplení stropu (330 – 550 Kč/m2)
2
· zateplení podlahy (500 – 800 Kč/m )
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou
energetickou náročností
· výstavba nových rodinných domů s velmi
nízkou energetickou náročností (fixní
dotace 300 000 Kč, u staveb s důrazem na
OZE 450 000 Kč)

Maximální podpora pro jednu žádost činí 50 %
výdajů.
Všechny výdaje je nutné řádně doložit, peníze
jsou vyplaceny až po dokončení úsporných
opatření.O příspěvek lze žádat zpětně, rozhodné
datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max.
24 měsíců před datem zaevidování žádosti.

C. Efektivní využití zdrojů energie
· výměna neekologického zdroje tepla (kotel
na uhlí, koks, brikety…) za efektivní
a ekologicky šetrné zdroje (kotel na
biomasu, tepelné čerpadlo, plynový
kondenzační kotel)
– příspěvek 40-100 000 Kč
Na jeden rodinný dům je možné uplatnit jen jednu
· výměna neekologického zdroje tepla za
žádost, ta však může obsahovat kombinaci několika
napojení na soustavu zásobování teplem s
oblastí podpory.
vyšším než 50% podílem OZE
(obnovitelných zdrojů energie)
Od podání žádosti do vyplacení dotace uběhne
–
30-40 000 Kč
nejvýše 9 týdnů. Podmínkou je bezchybná žádost o
· výměna elektrického vytápění za systémy
dotaci. Schvalování žádosti bude trvat zhruba 3
s tepelným čerpadlem (60-100 000 Kč)
týdny, stejně dlouho bude SFŽP kontrolovat žádost
·
instalace
solárních termických systémů
a počítat výši dotace a třítýdenní je také lhůta na
(35-100 000 Kč)
vyplacení peněz.
· instalace fotovoltaických systémů
Od roku 2015 je možné žádat o dotace na tzv. dílčí
(35-100 000 Kč)
opatření. Podmínkou je snížení spotřeby energie
· instalace systémů nuceného větrání se
alespoň o 20 %. Peníze lze získat třeba na výměnu
zpětným získáváním tepla z odpadního
oken a dveří nebo na částečné zateplení. V rámci
vzduchu (75-100 000 Kč)
· pořízení kotle na uhlí a biomasu
S výzvami pro rodinné domy se počítá každoročně až do roku 2021.
Více o dotačním programu Nová zelená úsporám 2015 se dozvíte na oficiálních stránkách programu Zelená
úsporám 2015.
Zdroj informací: webové stránky Zelená úsporám, webové stránky Skrblík

Věra Čačková, zastupitelka
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Klub zahrádkářů
Hodový večer v Krhové.
Sobotní hodový večer 24. října byl opravdu
bohatý na události. V 19.00 hodin začala
v klubovně tělocvičny TJ Jiskra Krhová
slavnostní schůze Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Krhová
konané při příležitosti 40. výročí zahájení
moštování v Krhové.
Na schůzi byli přítomni kromě členů také
vzácní hosté: starostka naší obce Ing.
Kateřina Halaštová, předseda Mysliveckého
sdružení Srnová Krhová Ing. Josef Šustek
a také účastníci soutěže Hezká zahrádka
v Krhové 2015. Přítomní se dozvěděli
spoustu zajímavých informací o historii
moštárny. Průřez vývoje od roku 1882, přes
začátky budování objektu, boje o záchranu
před prodejem až do současnosti. Ocenění
členů a sdružení bylo důstojným
pokračováním programu. Slavnostní
atmosféra pokračovala vyhlášením

výsledků soutěže Hezká zahrádka v Krhové
2015. Z rukou starostky a předsedy
zahrádkářů byla předána ocenění a praktické
dárky všem zúčastněným. Poděkování patří
všem soutěžícím a také vedení obce
za finanční a materiálovou podporu.
Večerní program pokračoval Hodovou
zábavou ve všech prostorách tělocvičny. Na
přípravách se spolu podíleli místní
zahrádkáři a členové TJ Jiskra Krhová.
O výborné občerstvení se postarali členky
TJ. Vynikající muzika v podání kapely LH
western a, po dlouhých letech, zcela plný sál
návštěvníků všech generací vytvořili velmi
příjemnou atmosféru a náladu. Všeobecná
spokojenost přítomných nabízí otázku: bude
pokračování?
Děkuji všem, kteří se zasloužili jakoukoliv
mírou o příjemný kulturní večer.
Ing. Vítězslav Kotas – předseda ZO ČZS Krhová
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Klub seniorů Krhová
Co se u nás dělo během uplynulého času od vydání posledního zpravodaje???
V říjnu jsme se sešli opět
ve škole, kde budeme
absolvovat zimní měsíce.
V listopadu nás čeká setkání
s adventním časem, možná
přijde i Mikuláš se svou
družinou.
Upřímně jsme toho moc nestihli
a už tady bude brzy zase závěr
roku. Uskutečnil se plánovaný
zájezd na Slovensko. Bylo to
trochu náročné, ale každý měl
možnost si vybrat, co chce
absolvovat. Kdo mohl a chtěl,
absolvoval výšlap s prohlídkou
hradu Trenčín. Zbytek si prohlédl
město a náměstí Trenčína a počkal
na zbytek v restauraci, kde jsme
obědvali. Zájezd to byl hezký,
v poklidu a dobrém načasování,
účastníci se chovali vzorně
a dodržovali smluvené časy, za což
jim děkuji, je to nutné, aby
vycházel plánovaný program.
Počasí nám taky vyšlo. Tímto
zájezdem skončil letní program.

V prosinci máme dvě setkání,
předvánoční posezení
s Evičkou plné koled

- 17.12.2015 v 15.00 h.
Taky rozloučení se starým
rokem, které je plánováno
na středu 30.12.2015
u Mamulky v 15.00h.
ve městě, za hudebního
doprovodu p. Wágnera.
Přihlášení nutné.
Cena bude upřesněna
na webu klubu seniorů.

http://klub-seniorukrhova.webnode.cz/

Bude-li mít někdo chuť přijít mezi
nás se pobavit, je srdečně zván, jen
je nutné se přihlásit u mě,
nejpozději do 17. 12. 2015.
Samozřejmě podpoříme i jiné
akce, které budou pořádat i jiné
složky do konce roku. A mám
dojem, že jich ještě bude hodně.
V závěru bych chtěla popřát všem
občanům klidné a pohodové
prožití všech svátků Vánoc, veselý
vstup do roku 2016. Kde se zase
setkáme - určitě ve zdraví na hřišti
Jiskry k uvítání Nového roku.
Ve d e n í o b c e b y c h c h t ě l a
poděkovat za finanční podporu
i podporu při akcích a těšíme se na
další spolupráci v roce 2016.
Rovněž jim přeji hlavně zdravíčko
a elán, jak v životě soukromém, tak
i do plnění všech plánovaných
úkolů, které je čekají.
Za klub seniorů
Pavlicová Jana.
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Myslivci
Myslivost – pro jednoho slovo bez hlubšího
významu, pro jiného celoživotní poslání, vášen,
konícek.
Myslivost je soucástí spolecného kulturního
dedictví národa. Ceské myslivecké tradice jsou
rozsahem zcela jedinecné v porovnání s ostatním
svetem. Myslivecká témata se táhnou historií naší
spolecnosti od nepameti. Dukazem muže být
návšteva a prohlídka hradu a zámku v naší zemi, kde
i laický návštevník pochopí, jak hluboký význam
mela myslivost, zahrnující péci a lov zvere, v živote
našich predku. Nespocet umelcu, malíru, hudebních
skladatelu, spisovatelu a básníku se nechalo
inspirovat myslivci, prírodou a zverí.

Myslivecké sdružení Srnová Krhová má také
nemalou historii. Od roku 1952, kdy bylo sdružení
založeno, má za sebou řadu proměn. Ať už se změna
týkala počtu aktivních členů, názvu sdružení či
výměrů pozemků, na kterých sdružení hospodařilo.
Vždy se našli obětaví a spolehliví lidé, kteří se za
„své“ sdružení dokázali postavit. V dnešní době
sdružení obhospodařuje honitbu Jehličná o výměře
celkem 612 ha na katastrálním území Krhové,
Krásna nad Bečvou a části Zašové.
V této honitbě máme normované stavy zvěře
srnčí, zaječí a bažantí. Dále lovíme zvěř vysokou
(jelení), černou (prase divoké) a šelmy (liška a
kuna). Po celém území honitby jsou rozmístěny
posedy a kazatelny, sloužící pro lov zvěře, a také
dostatečné množství krmných zařízení,
používaných pro přikrmování zvěře v období
strádání.
V současné době má spolek 15 členů a stejné
množství hostů, stálých příznivců našeho sdružení,
kteří se aktivně podílí na organizaci nejrůznějších

společenských akcí v rámci sdružení či ve
spolupráci s obcí a ostatními zájmovými spolky. Po
dlouholetém fungování v různých funkcích
sdružení letos na vlastní žádost z funkce předsedy
odstoupil MVDr. Krůpa M. a na jeho místo byl
zvolen Ing. Šustek Josef. Funkci mysliveckého
hospodáře i nadále vykonává velmi zkušený
myslivec Podešva Rostislav. V letošním roce taktéž
dojde ke změně názvu našeho sdružení, jelikož si to
vyžaduje změna zákona. Z původního
Mysliveckého sdružení Srnová Krhová bude
Myslivecký spolek Srnová se sídlem Krhová.

Naše sdružení vlastní mysliveckou chatu s
výletištěm Pod Budičkou, kterou myslivci
využívají k vlastní činnosti a také k organizování
akcí pro veřejnost. Prostory chaty i výletiště jsou
pronajímány zájemcům z řad členů sdružení,
ale také ostatním občanům k oslavám a jiným
akcím.
Myslivosti zdar!
Blanka Novotná, jednatelka MS
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Třídění odpadu se vyplácí

Obec Krhová je zapojena do systému
zpětného odběru a využití obalu z
komunálního odpadu EKO-KOM a systému
zajištění zpětného odběru elektrozařízení
ELEKTROWIN a.s.
Od 1. 1. 2015 jsou obce povinny zajistit
místa pro sběr separovaného odpadu jako je
papír, plasty, sklo, kovy, nebezpečný odpad
a biologicky rozložitelný odpad.
Od 1. 1. 2015 platí nový plán odpadového
hospodářství ČR pro roky 2015-2024, kdy je
zákonem zaveden zákaz skládkování
směsného komunálního odpadu (SKO) od
roku 2024.
Nyní se v naší obci nachází 4 sběrná místa
a to v ul. U Přejezdu, U Fotbalového hřiště,
U Bytovek a v ulici Hrádky.
Nádoby na plast a papír jsou vyváženy 1x
týdně, ostatní 1x za měsíc. Svoz plastu
probíhá také každý 1. pátek v měsíci sběrem
žlutých pytlů od rodinných a bytových
domů.
Zastupitelstvo obce dne 24. 9. 2015
schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky,
která stanovuje systém nakládání s odpady v
obci. Zavádí nová sběrná místa a to v ul. Pod
Kameněm, Pod Jehličnou, ul. Hlavní (u
bývalého areálu Gybas), u prodejny potravin
Hruška.
Byly schváleny 2 varianty provedení s
ohledem na umístění jednotlivých stanovišť.
První varianta je celodřevěná, druhá je
kombinací kovu, kamene a dřeva porostlé
popínavými rostlinami, tak, aby byla sběrná
místa lépe začleněna do krajiny a byla pro
občany přívětivější. Stávající sběrná
stanoviště budou v tomto duchu
rekonstruována.
Sběrná místa u fotbalového hřiště a v areálu
Gybas budou minimálně pro 7 sběrných
nádob, ostatní pro 5.

Další aktivitou obce, která přispěje ke
snížení množství vyváženého odpadu, byl
nákup a distribuce kompostérů občanům na
konci roku 2014.
Dále se podařilo získat dotaci na separaci
a svoz bioodpadu - nákup svozového vozidla
typu multikáry a drtič větví. Projekt bude
realizován do konce roku.
Všechny tyto výše uvedené aktivity mají za
cíl eliminovat svoz komunálního odpadu
a tím přispět ke snížení nákladů obce
a výhledově samotným občanům.
Za rok 2013 činil příjem obce za separovaný
odpad 43 873 Kč, za rok 2014 137 283 Kč
a zatím v roce 2015 183 255 Kč. Navíc ještě
v letošním roce byl příjem za elektroodpad
40 765 Kč.
Je to jen kapka ve finančním moři rozpočtu
obce Krhová v oblasti odpadového
hospodářství, ale společným úsilím ji
můžeme každoročně zvyšovat.
Plánované výdaje jsou v roce 2015 na
odpadové hospodářství a komunální odpad
ve výši 1 350 tis. Kč, přičemž na poplatcích
za provoz systému shromažďování, sběru,
třídění, přepravy a uložení komunálního
odpadu obec prozatím za rok 2015 od
občanů vybrala 926 tis. Kč. Obec stále
doplácí na likvidaci komunálního odpadu.
Zapojte se, stojí to za to!! Čím více
komunálního odpadu vytřídíme do sběrných
nádob nebo žlutých pytlů, tím můžeme
získat vyšší odměnu ze systému zpětného
odběru a snížit výdaje za uložení
komunálního odpadu na skládkách.
Třiďme komunální odpad – ušetříme
všichni, občané i obec. A příroda bude
krásnější!
Petr Vrečka
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Fotbal
Prosinec a konec roku je čas, ve
kterém se většina společnosti
snaží zhodnotit uplynulé období.
Rok 2015 se, podle mého mínění,
přiřadí k těm úspěšnějším
a významnějším v 75leté historii
krhovského fotbalu.
V letošním roce se nám podařilo
vylepšit a obnovit naše vybavení
na fotbalovém hřišti včetně
technického zázemí. Již v lednu
jsme investovali do generální
opravy našeho sekacího
malotraktoru. Dále proběhla
rekonstrukce sprch, kde jsme
vyměnili obklady, dlažbu
a baterie. Z výtěžku z Obecní
veselice, jsme zakoupili nový
křovinořez a kompresor do
bufetu. Demontovali jsme staré,
již někdy nebezpečné zábrany,
instalovali nosné sloupy
a zakoupili nové ochranné sítě za
branky. Zároveň jsme přidali
jeden sloup pro osvětlení schodů
a lávky k Bundarům. Museli jsme
se vypořádat s novým
elektronickým systémem pro
administraci fotbalových utkání
FAČR a vybavit naše kabiny
připojením k internetu
a příslušným počítačovým
vybavením. Pod pergolou jsme
provedli terénní úpravy, výsyp
štěrkem, zbudování
bezbariérového přístupu ke
kabinám a nové posezení (velký
dík Pavlovi Friebovi). Nesmím
také zapomenout na celoroční
údržbu hřiště a okolí. Pravidelné
sekání, hnojení a stříkání.
Největší radost máme z instalace
nového plně automatického
zavlažování. Uspoří nám to
neuvěřitelné množství času,
práce a hlavně budeme mít jistotu
pravidelné a kvalitní závlahy.
Naše obrovské poděkování
a vděčnost patří obci, která
závlahu financovala.
VELKÝ DÍK.

Další nedílnou součástí našeho
fotbalového klubu je aktivní
spoluúčast v krhovském
kulturním a společenském životě
obce. Se ZŠ spolupořádáme
vítání Nového roku, dětský
karneval, školní olympiádu
a lampiónový průvod. Uspořádali
jsme představení divadelního
spolku Neřešto z Polic, podílíme
se na Obecní veselici
a Pohádkovém lese. Letos jsme
organizovali oslavy 75 let
založení kopané v Krhové,
fotbalový turnaj JISKRA
KRHOVA CUP 2015, rozloučení
s létem (krhovské letní kino),
tradiční hodový fotbal
(svobodní:ženatí). Samozřejmě u
většiny akcí jsme pouze
spolupořadatelé s ostatními
spolky a organizacemi.
Konečně se dostávám k tomu
nejhezčímu a nejdůležitějšímu,
proč tu Jiskra je, a to je fotbal.
Krhovou v tuto dobu reprezentují
dvě mužstva mužů a jedno
družstvo mladší přípravky. V
jarní části soutěže ročníku
2014–2015 jsme ještě měli
společné družstvo starších žáků
Krhové a Juřinky. Toto družstvo

se umístilo na krásném druhém
místě v Okresním přeboru. Muži
B kontrolovali 4. třídu ze zadních
pozic tabulky a muži A skončili
na vcelku solidním 5. místě v třetí
třídě. Tolik k jarní části.
Za podzim musím pochválit naši
ml. přípravku. Je znát, že kluci
jsou už o rok starší a že se taky už
něco naučili a zlepšili. Děti hrají
turnajovým způsobem, tzn.
že každý týden pořádá turnaj
někdo jiný a přípravka odehraje
tři zápasy v každém turnaji.
Podzim „áčka“ mužů Krhové v 3.
třídě vyšel výborně. Již před
sezónou to vypadalo, že by se
mohlo Krhovjanům dařit,
a očekávání se naplnila. Krhová
bude zimovat na druhém
postupovém místě tabulky
a povedlo se snížit náskok lídr
a soutěže Jarcové na dva body.
Krhová získala 28 bodů se
skórem 36:22. Nutno dodat, že
podzimní los soutěže byl pro
Krhovou značně nevýhodný,
pouze 4 zápasy doma a 8 venku.
Krhovští to zvládli na výbornou
a na jaře se mohou těšit na
8 domácích zápasů a pouze
4 zápasy venku.
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Ještě přidám pár statistických údajů: přípravka letos odehrála jaro-podzim 20 turnajů, muži A i B dohromady
47 mistrovských a 5 přátelských utkání a starší žáci pouze za jaro 13 zápasů.
Závěrem bych chtěl vyzdvihnout několik členů fotbalového oddílu, kterým patří poděkování. Bratry
Grygaříkovy, Láďu, který zajišťoval většinu pracovních i fotbalových aktivit na hřišti, Radka jako jednatele
oddílu (termíny, registrace, hostování a další organizační záležitosti), bratry Orlitovy (sečení hřiště, brigády,
zábrany atd.), Kamila Žlebka, Tomáše Nováka, Pavla Frieba (rekonstrukce sprch, pergola apod.), Lumíra
Stolaříka (sečení okolí hřiště, brigády, správce budovy atd.), Tomáše Pavlicu, trenéra mladší přípravky.
Poděkování patří i všem ostatním, kteří se účastnili jak brigád, tak organizace akcí a poctivě přistupovali k
zápasům. Velký dík také patří našim fanouškům.
Pěkné prožití vánočních svátků a klidné prožití konce starého roku vám přeje za všechny fotbalisty
Pavlica Jaroslav.
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Setkání u živého Betléma
Letošní rok se pomalu chýlí ke svému konci a ani se nechce věřit, že je tady Advent.

Abychom vás v tomto krásném předvánočním čase příjemně naladili na blížící se
svátky, připravujeme pro vás již nyní Setkání u živého Betléma.

Termín letošní akce je stanoven na 18. prosince 2015
v 16.00 h.
Do přípravy jsou stejně jako loni zapojeny spolky obce – místní skupina ČČK,
Mateřská a Základní škola Krhová, hasiči a Obec Krhová.
Setkání začne v 16 hodin před mateřskou školou. Odtud půjdeme průvodem na Jehličnou.
Cesta bude lemovaná světýlky, vytvořenými dětmi v mateřské a základní škole.
Chybět by neměli Tři králové, dětský sbor s hudebníky, pastýři u jeslí s ovečkami
a především "Svatá rodina".

Připraveno bude také díky příslibu myslivců
dobré občerstvení, něco na zahřátí a pro děti
stromeček s překvapením.
Těšíme se na setkání s vámi.
Za místní skupinu ČČK
Marie Vrečková
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