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Co se děje na obecním úřadě
Milí spoluobčané,
rok se sešel s rokem a opět nastává sváteční čas, doba adventu ohlašuje vánoční svátky, blíží se konec
roku 2013, roku, který byl pro naši obec zvlášť významný. Vždyť po šedesáti letech se Krhová stala
samostatnou obcí! Troufám si říci, že nám na obecním úřadě „čas letí jako bláznivý“, ale přesto bych
se chtěla na chvíli zastavit, ohlédnout se a trochu zavzpomínat.
Při pohledu zpět si vybavuji chvíle, kdy jsme s místostarostou začali úřadovat v knihovně. Neměli jsme
nic, opravdu ani jedinou kancelářskou sponku, nechybělo nám však nadšení, chuť do práce, pocit
zodpovědnosti a v neposlední řadě i vaše podpora, bez které by se nám pracovalo špatně. Jeden rok
v životě obce je jen chvilka, ale přesto si myslím, že v životě Krhové bude rok 2013 patřit
k nejvýznamnějším. Přes všechny problémy se nám podařilo vybudovat plně funkční obecní úřad
s patřičným personálním obsazením, spisovou službou, která funguje jako hodinky, zprovoznili jsme
veškeré agendy, zajistili nezbytný software a licence nutné pro chod obce. Zprovoznění nových prostor
úřadu bylo už jen pomyslnou třešničkou na dortu. Během roku činnost úřadu prošla kontrolou
finančního a kontrolního výboru a jak jinak než „bez ztráty květinky“ i výsledek auditu krajského úřadu
byl jednoznačný: „Nebyly zjištěny žádné závažné chyby a nedostatky“.
Jak vypadal chod obce v číslech? Vedle provozních nákladů, které zahrnují mimo jiné i provoz základní
a mateřské školy, dopravní obslužnost, odpadové hospodářství, údržbu komunikací a veřejného
osvětlení, se obci podařilo v prvním roce proinvestovat přes 4 mil. Kč. Největší investice v hodnotě
1,9 mil. Kč směřovala do rozšíření mateřské školy. Kontejnerová sestava provedená na základě
výběrového řízení firmou UNICO MODULAR a.s. umožnila výrazně navýšit kapacitu předškolního zařízení
a uspokojit tak více rodin s dětmi. Větší investicí bylo i vybudování zcela nových prostor obecního úřadu
včetně bezbariérové rampy, a to v celkové hodnotě 570 tis. Kč. Práce provedla na základě výběrového
řízení firma Zdeněk Grygařík – HARRYMAL. Vybavení úřadu nábytkem ve výši 127 tis. Kč zajistila

po výběrovém řízení firma Zdeněk Blažek a při pořízení nového oplocení u obecního úřadu v hodnotě
21 tis. Kč se nám práce podařilo zajistit svépomocí. Chod úřadu si vyžádal nákup výpočetní techniky
v hodnotě 98 tis. Kč a příslušného softwaru za 84 tis. Kč. Pro základní školu bylo pořízeno nové vybavení
školní družiny v celkové hodnotě 200 tis. Kč., do oprav budovy jsme investovali dalších 80 tis. Kč. Na
údržbu místních komunikací jsme vynaložili 250 tis. Kč. Pro potřeby obce jsme zakoupili nářadí, zahradní
techniku včetně malotraktoru celkem za 253 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 65 tis. Kč jsme
investovali do výroby smaltových tabulí v rámci pojmenování ulic. Oprava odvodnění hřbitova nás stála
42 tis. Kč, práce provedené firmou František a Ladislav Čáň nebyly účtovány, vyfakturován byl pouze
provoz strojů. Naši hasiči nakoupili ochranné pomůcky, nářadí, zdravotnickou brašnu a staronové
hasičské auto vše v celkové hodnotě 78 tis. Kč. Mezi položky investičního charakteru patří i pořízení
pasportu veřejného osvětlení za 34 tis. Kč. Vzpomeňme i Obecní veselici, na její zajištění jsme uvolnili
částku 40 tis. Kč. Z obecního rozpočtu se snažíme podporovat sportovní a zájmové aktivity. TJ Jiskra
obdržela příspěvek ve výši 174 tis. Kč, spolky si rozdělily částku 60 tis. Kč. Nezapomněli jsme ani na
podporu handicapovaných dětí a přispěli jim částkou 12 tis. Kč.
Uskutečnění všech těchto investic považuji za velký úspěch a krok správným směrem. Při této příležitosti
bych chtěla poděkovat svému kolegovi, místostarostovi Ing. Aloisi Bayerovi, zaměstnancům úřadu
a zastupitelům obce za obětavost, maximální pracovní nasazení a součinnost při řešení problémů v naší
obci. Poděkování patří také vám občanům, kteří jste často přiložili ruku k dílu, přišli s povzbuzující
pochvalou nebo podněty. Zvláštní poděkování patří všem členům spolků, uvědomuji si jejich přínos pro
život v obci.
Co říci závěrem? Úspěšně jsme zvládli první rok a věřím, že i v tom nadcházejícím se nám bude dařit tak,
aby se nám všem v Krhové dobře žilo. Vytvořme si kolem sebe prostředí podle našich představ. Čeká nás
ještě hodně práce a předpokládám, že i druhý rok bude ještě boj, ale hurá do toho.
Ze srdce přeji všem klidný nadcházející vánoční čas.
Sylva Kristková, starostka
ZŠ - nová družina:

MŠ - nová logopedická třída:

OÚ - nová kancelář:

Otevření nového obecního úřadu
„Vážení zastupitelé, zaměstnanci obce, zhotovitelé, vážené ředitelky, paní učitelky, členové
spolků a přátelé, dovolte mi Vás přivítat na dnešním oficiálním a trošku i slavnostním
zahájení chodu Obecního úřadu Krhová v nových prostorách,“ těmito slovy starostka naší
obce Sylva Kristková zahájila pro Krhovou velkou událost.

Ve středu čtvrtého prosince byl zahájen provoz nového
obecného úřadu, který se nachází v objektu naší základní školy.
Původní místnost, která byla součástí knihovny, nevyhovovala
potřebám obecního úřadu. Proto došlo na stěhování. Prostory
úřadu nejsou velké, ale s tím spojené nízké náklady na provoz
se kladně promítnou každý rok při sestavování rozpočtu. Před
hlavním vstupem si nelze nevšimnout velké rampy, která zajistí
bezproblémový přístup vozíčkářům a také maminkám s kočárky.
„Mezi další přednosti patří jeho plná bezbariérovost, dále
bezpečnost formou bezpečnostních skel a čidel, monitoringu venkovních prostor včetně napojení
na hlídání objektu bezpečnostní agenturou,“ upřesnil místostarosta Ing. Alois Bayer.
Ve středu se na „svůj“ nový úřad přišli podívat občané Krhové a také byli přítomni zástupci blízkých obcí.
Dorazili přátelé z Poličné (starosta Vladimír Místecký, místostarosta Ing. Stanislav Pernický, paní Martina
Palátová) a také z Libhoště na Novojičínsku (starostka Ing. Helena Šimíčková, místostarosta Ing. Milan
Honeš, účetní Karla Skýpalová). Celé slavnostní odpoledne se neslo ve velmi přátelském duchu. Vedení
obce bylo překvapeno vysokou účastí a od Krhovjanů také obdrželo spoustu dárků na vybavení nového
úřadu. Po oficialitách a prohlídkách novotou vonících prostor následovalo malé občerstvení
se šampaňským i výborným svařákem.
Obrovské díky a slova obdivu patří našim spoluobčanům, kteří bez nároku na odměnu obětovali svůj čas
a přidali ruku k dílu. Zastupitelé František a Pavel Čáňovi zvládli všechny výkopové práce a ořezání
stromů. Montážní práce si na starosti vzala firma Kristek vodo-topo-plyn, se zedničinou pomohl
zastupitel Petr Vrečka. Díky také patří zastupiteli Radimu Zetkovi i pánům Ivoši Wrzeckému a Miroslavu
Žáčkovi.
Velkou zásluhu na existenci nového Obecního úřadu Krhová mají:
Ing. Jana Verbichová – projektová fáze a velká opora ve všem, co bylo třeba, firma HARRYMAL Zdeněk
Grygařík – zhotovení stavebních prací a rampy, firma TRIOGAS – zhotovitelé oken, Adam Kolařík, Zdeněk
Blažek a jeho syn – návrh krásného interiéru a jeho zhotovení, Radek Čapek – elektroinstalace, firma
PS TRONIC– zhotovitel bezpečnostního systému a dodavatel výpočetní techniky, pan Jaromír Žůrek,
který pomohl s likvidací náletových dřevin.
Křest nového Obecního úřadu Krhová také doprovodilo historicky první rozsvícení vánočního smrku.
Tento jehličnatý krasavec stojí před základní školou a měří 25 metrů. Jeho velikost všechny překvapila.
Na výzdobu byla objednána vysokozdvižná plošina, která svým výškovým rozpětím nestačila, a tak
muselo být povoláno ještě vyšší zařízení. Strom zdobí jeden velký stometrový řetěz plný led diod.
Rozzářil se ve středu po sedmnácté hodině. Vánoce jsou o fantazii a překvapení. Obé našim
spoluobčanům díky smrku bylo dopřáno. S úsměvem někomu smrk připomíná křivky krásné ženy, dětem
zvířátka nebo sněhuláka. Strom se stal ve svátečním čase dominantou naší obce a svítí na celé okolí.
Fotografie ze zdobení
smrku včetně nevšedních
pohledů na Krhovou z ptačí
perspektivy a další fotky
najdete na obecním webu
www.krhova.cz.
Daniel Dobeš, redaktor

Dotazník
V minulém čísle Zpravodaje jste se setkali s dotazníkem, který
připravila Komise pro rozvoj obce Krhová. Účelem dotazníku bylo
zjistit vaše názory na dění v obci a hlavně čemu věnovat pozornost
v další práci zastupitelstva. Vzhledem k počtu odevzdaných
dotazníků (98) je zřejmé, že zájem vyjádřit se a ovlivnit dění v obci
do budoucna volbami neskončil. Někdo může říci, že 98 v poměru
2000 obyvatel je málo. Tento poměr je v dotazníkových šetřeních
považován za velmi úspěšný. Dotazník byl anonymní a odpovědi na
všechny otázky nebyly povinné. Podrobné vyhodnocení dotazníku
je zveřejněno na webu obce www.krhova.cz.
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Podívejme se blíže na některé výsledky. Více než polovina odpovídajících je ve věku 30-49 let, tj. těch,
kteří patří do „nejproduktivnější“ skupiny obyvatel. Následuje skupina 50-65 let (21 %), nad 65 let (15 %)
a 18-30 let (11 %). Další dotaz, který bývá často rozebírán – rodák nebo „naplavenina“. Rodáků
se přihlásila necelá čtvrtina a těch, kteří zde žijí již více než 10 let je podle výsledků 60 %. Myslíme
si však, že důležitější je vztah k místu, kde žijeme, bez ohledu na dobu bydlení. Skoro 75 % z vás se cítí
v obci bezpečně. Určité obavy jsou z domovních krádeží, volně pobíhajících psů a rychlé jízdy řidičů. Přes
85 % respondentů se dívá na budoucnost Krhové s optimismem. Informovanost o dění v obci je spíše
dobrá. Jako zdroj informací jsou využívány celkem shodně web, Zpravodaj a úřední deska. Přes 70 %
odpovědí je pro vydání obecní vyhlášky omezující hlučné práce o nedělích, pálení odpadu, atd. Mezi
prioritní oblasti, které by měla obec řešit, respondenti nejčastěji uvádějí opravy a dokončení chodníků,
přechody a retardéry, autobusové zastávky, dětské hřiště, sportoviště, kanalizace, drahá doprava.
KULTURA, SPORT, ZŠ, MŠ
Více než 63 % respondentů je spokojeno s kulturním děním v obci. Zájem je hlavně o více akcí pro děti.
Kladné hodnocení úrovně ZŠ uvádí polovina dotázaných, v případě MŠ přes 70 %. Zbývající procenta jsou
vyplněna odpovědí „nevím“. Také možnosti
volnočasových aktivit dětí a mládeže jsou
spokojenost s kulturním děním v
hodnoceny jako „spíše špatné“. Nejvíce v obci chybí
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u školy má celkem jednoznačnou odpověď. Mělo
by tu být místo pro školní aktivity s možností využití
nevím
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i ostatními občany. S velkou převahou byste zde
spíše
rádi viděli sportovní hřiště a místo na hraní pro děti
dobrá
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s prolézačkami. Objevily se také požadavky
na rozšíření parkoviště pro obecní úřad. S pořádkem
a čistotou v obci je spokojeno více než 70 %
respondentů.

SLUŽBY
V oblasti služeb je poptávka po ordinaci obvodního a dětského lékaře, lékárny, zajištění obědů pro
seniory, prodejně potravin ve středu obce, bankomatu, masážích a kosmetice.
DOPRAVA
Se stavem komunikací, vyjadřuje nespokojenost skoro polovina respondentů. Nejvíce výtek se týká
chodníků a absence přechodů. Následuje potřeba oprav děr a výtluků. Na dotaz jak využíváte
autobusovou MHD odpovědělo 72 % odpovídajících, že ji nepoužívá nebo jen příležitostně. Zbývajících
28 % ji používá alespoň 1x denně. Co se týká kvality organizace linek, tak stále chybí spoje večerní
a víkendové, dále k nemocnici a ČD.
EKOLOGIE A ODPADY
Co nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí
třídíte odpad
v obci? Jednoznačně odpovídáte lokální topení
ne
uhlím a odpadem. Následuje doprava, spalování listí
5%
a trávy, DEZA, černé skládky, znečištěný potok,
drtička a skládka stavební suti na Hrádkách,
nepořádek u kontejnerů. Skoro 80 % respondentů
souhlasí s názorem, že při plánování rozvoje obce by
částečně
měla ekologická problematika hrát důležitou roli
31%
a pouze 3 % s ním nesouhlasí. Potěšujícím číslem
ano
je 95 % těch z nás, kteří alespoň částečně třídí
64%
odpad. Pouze 16 % uvedlo „ne“ u otázky týkající
se návaznosti
výše
poplatku
za
odpad
k jeho skutečně vyprodukovanému množství. Při
snížení poplatku by 62 % respondentů postačoval
odvoz odpadu 1x za 14 dnů. Je zajímavé,
že ve věkové kategorii 30-49 let by téměř 20 % vývoz popelnic 1x za 14 dnů nepostačoval. Důvodem
se staly jednorázové dětské plenky, nedají se dát nikam jinam než do popelnice. Vše ostatní je možno
z větší části vytřídit. Zájem o dotované kompostéry má přibližně třetina z celkového počtu dotázaných.
Poptávka po kontejnerech na tříděný odpad se objevila v ulicích Pod Kameněm, V Břízkách, Barvířka,
U Přejezdu a dalších.
ODPOČINEK
Lavičky na procházkových trasách v obci? O ty je zájem jednoznačný. Tipů na umístění je celá řada a lze
říci, že nalézt shodu na jejich umístění nebude obtížné. Určitě na tom bude zastupitelstvo pracovat.
Co říci závěrem? Je toho před námi hodně. Tato dotazníková akce našla jasné odpovědi na otázky,
kterým směrem máme při rozhodování postupovat.

Komise pro rozvoj obce.
Z.Adamec, I.Gefingová, P.Grencner, J.Verbichová, R.Zetek

Rozšíření Mateřské školy Krhová
Prvního října se uskutečnilo slavnostní otevření nové části
mateřské školy. Jednalo se o rozšíření stávajících prostor
pomocí kontejnerové přístavby. Díky tomuto kroku zde našlo
nové místo 15 dětí logopedické třídy „PAPOUŠKŮ“ a zároveň
došlo k žádoucímu navýšení celkové kapacity MŠ. Zhotovitelem
kontejnerové sestavy byla firma UNICO MODULAR a.s.
z Vizovic, která v rámci výběrového řízení podala nejnižší
nabídkovou cenu 1 753 895,- Kč. Ostatní práce, jako jsou
základy, připojení na infrastrukturu apod., stály 168 849,- Kč.
Dění kolem nám přiblíží hlavní organizátor pan Zdeněk Adamec:
„Za sebe mohu říci, že kolektiv, který pracoval od betonování
základů, až po dokončovací práce byl neskutečný. A co je nutno
zdůraznit – pracovali jsme všichni v akci „Z“ (zadarmo) a s nadšením.
A poděkování? Nerad bych na někoho zapomněl, ale určitě
by to byli v první řadě Franta, Laďa a Pavel Čáňovi. A další by bylo
nejlépe napsat podle abecedy, protože i malá pomoc byla důležitá.
Přesto osobně děkuji Radimu Zetkovi, Petru Vrečkovi, Petru
Grencnerovi, Pavlu Štursovi, Liboru Valachovi, Petru Martinkovi,
Radku Křenkovi a Páji Vašíčkové. Také pracovníkovi obce Ivoši Wrzeckému, brigádníkům Radku Čapkovi
a Mirku Žáčkovi. Co se týká perfektního zázemí pro práci - čaj, káva a něco na zub, děkuji všem ze školky.
To co nebylo vidět, zpracování podkladů pro stavební povolení, si vzala na starost Jana Verbichová.
Nelehký úkol a navíc v šibeničním termínu, zvládla na jedničku a vše dotáhla až ke kolaudaci.“
A jak to celé vnímala paní ředitelka Vlaďka Šuláková?
„Jsem šťastná, že se to nám všem podařilo! Kapacita školky se zvýšila na 90 dětí, které zde naleznou
příjemné zázemí pro svůj rozvoj.
Samotná instalace kontejnerové přístavby včetně přípravných prací
trvala cca 3 týdny. Říká se: „ V nouzi poznáš přítele“ - zde to platilo
dvojnásob. Za celých 20 let mého působení v Krhové jsem poznala
mnoho lidí, ale takovou soudržnost, podporu, pracovitost
a schopnost zastat různorodé práce, dokončit je, domluvit
se na termínech, jsem nezažila. Smekám nad organizačními
schopnostmi Franty Čáně a Zdeňka Adamce. Ostatní, kterým jsem
chtěla poděkovat, již zmínil pan Adamec. V závěru děkuji paní
starostce a zastupitelům obce za uvolnění finančních prostředků na realizaci projektu, spolupráci
a za odvahu pustit se do náročného projektu bez půjčky! Jsem ráda, že po odtržení obce Krhová
od města Valašského Meziříčí jsem zůstala ředitelkou mateřské školy, která je “mým dítětem“ a jsem
pyšná na občany Krhové, že s nimi mohu pracovat a plánovat dokončovací práce.“
Závěrem děkuji ředitelce školky paní Šulákové za rozhovor. Je vidět, že má jasnou vizi o budoucnosti
školky a již dříve se zasloužila o její zachování. Paní ředitelko, děkujeme!
Petr Ševčík, redaktor

Základní škola Krhová
V čase adventu připravuje škola pro své žáky
i ostatní občany Krhové mnoho zajímavého.
V době uzávěrky našeho Zpravodaje proběhla
Čertovská diskotéka s Mikulášskou nadílkou a také
„Zápis na nečisto“ pro budoucí školáky. Jeníček,
Mařenka a Ježibaba provedli děti po škole, kde
si vyzkoušely, jak to ve školních lavicích chodí.
Co nás v nejbližších dnech a týdnech čeká? Naši
žáci budou mít tradiční vánoční dílny, kde
si vlastníma rukama vyrobí vánoční dekorace
a drobné dárky pro své blízké. Také letos
se pojedeme podívat na vánoční vystoupení ZUŠ B-art do Valašského Meziříčí, potěšíme se tanečními
a hudebními čísly této školy. V posledním týdnu před Vánocemi posedíme u stromečku, ochutnáme
voňavé cukroví a zazpíváme koledy.
V lednu připravujeme Den otevřených dveří
a setkání s rodiči předškoláků. Zápis do 1. třídy
proběhne v pátek 31. ledna 2014 od 9.00 hodin
do 16.00 hodin.
Ještě nás čeká pololetní vysvědčení a příprava
lyžařského kurzu.
Přejeme všem občanům příjemné prožití vánočních
svátků a v novém roce hodně zdraví.

Za ZŠ Krhová
Mgr. Ivana Pavlicová

Zápis do 1. třídy
proběhne
v pátek 31. ledna 2014
od 9:00 hodin do 16:00 hodin.

Osobnosti obce Krhová
Daruj krev – daruj život
V tomto čísle nepíši o jednotlivci, ale o skupině lidí, kteří žijí mezi námi a které bychom při této
příležitosti chtěli morálně ocenit pro jejich lidský postoj v otázce bezpříspěvkového dárcovství krve.
Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze
ji uměle vyrobit. Je jí třeba při těžkých úrazech, řadě operací, léčbě otrav,
ale také pro lidi, kteří jsou celoživotně odkázáni na umělou ledvinu, mají
zhoubné nemoci krve, poruchy srážlivosti aj. S rozvojem nových léčebných
metod roste stále i spotřeba krve získávané od dárců. V průměru dostane každý
občan za svůj život 4x krevní transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve. Právě
na vašem rozhodnutí leckdy závisí životy druhých. Krev mohu darovat, pokud
je mi 18 až 65 let, vážím alespoň 50 kg a splňuji určitá zdravotní kritéria. Z medicínského hlediska
je vhodné začít odběrem tzv. plné krve (tj. odběr cca 450 ml krve tak, jak je dárci odebrána ze žíly).
Speciální odběry jednotlivých složek krve (tj. samotné červené krvinky, krevní plazma, krevní destičky),
při nichž jsou ostatní složky dárci v průběhu odběru vráceny, může dárce – v případě své ochoty
a potřeby transfuzního zařízení - podstoupit, snášel-li dobře právě odběry plné krve. Možnost darovat
krev má dárce prakticky v každém městě. V nejbližším okolí je to Krevní centrum, ulice Králova 1285,
Valašské Meziříčí, tel. 573 034 132, 734 215 477, Hematologicko-transfuzní oddělení Vsetínské
nemocnice ve Vsetíně, ulice Nemocniční 955, tel. 571 490 605, Transfůzní oddělení Nemocnice v Novém
Jičíně, K Nemocnici 775/76, tel. 556 773 471, Krevní centrum Fakultní nemocnice v Ostravě, ulice
17. Listopadu 1790 Ostrava-Poruba, tel. 800 260 004. Odběry tzv. plné krve jsou nejčastějším typem
odběrů (cca 420 tis. ročně). Jde o odběr cca 450 ml krve z žíly dárce. Tento odběr trvá jen cca 5 minut.
Je možné provést ročně max. 5 odběrů u muže a 4 u ženy. Plná krev se dnes většinou dále zpracovává
na jednotlivé složky (červené krvinky – krevní destičky – plazmu), nebo se jen doplní protisrážlivým
roztokem a podává se pacientovi. Trvanlivost tzv. krevní konzervy je až 35 dní, uchovává se při 2-6 °C.
Speciální typy odběrů – tzv. aferézy, jsou odběry, kdy se na zvláštním přístroji (separátoru) oddělují
z krve dárce jen jednotlivé krevní složky a ostatní jsou dárci během odběru vraceny. Ze speciálních
odběrů se provádí nejčastěji odběr krevní plazmy, krevních destiček a červených krvinek. Uvedené
odběry trvají řádově desítky minut (45 až 100 minut) a s výjimkou odběru červených krvinek je možné
je u dárce provádět častěji, než odběry plné krve, neboť ostatní složky krve se obnovují rychleji,
než červené krvinky.
Český červený kříž již půl století pravidelně oceňuje bezpříspěvkové dárce krve těmito vyznamenáními:
Krůpěj krve (za první odběr), bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského (10 odběrů), stříbrná medaile
Prof. MUDr. Jana Janského (20 odběrů), zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského (40 odběrů). Dále jsou
to Zlatý kříž ČČK 3. třídy (80 odběrů), Zlatý kříž ČČK 2. třídy (120 odběrů), Zlatý kříž ČČK 1. třídy
(160 odběrů). Nejvyšším vyznamenáním je Plaketa ČČK Dar krve-dar života (250 odběrů).
Také v naší obci jsou lidé, kteří pravidelně darují krev. Nepřejí si, aby o nich byly psány oslavné články.
My jejich přání respektujeme, ale zároveň chceme, aby se o nich vědělo. Mezi oceněné dárce patří
např. Petr Randýsek (140 odběrů), Radomír Vrabec (80 odběrů), Radek Marušák (40 odběrů) a jistě
mnoho dalších, o kterých nevíme. Všem patří náš obdiv a poděkování.
Iveta Holzerová, redaktorka

ČČK – Český červený kříž
Chceme vás tímto informovat o zájmu vedení obce Krhová a nadšených žen pro
tuto prospěšnou činnost v rámci působení na území samostatné obce Krhová.
Místní skupina ČČK má dlouhodobou tradici a bohatou činnost. V minulosti
sdružovala několik desítek pracovitých a nadšených členek. Dlouhou dobu se
starala o chod a život této skupiny paní Eliška Horáková. V posledních letech
nastal zlom v aktivní činnosti. Vyšší věk členek a nárůst nezájmu komerční
společnosti o tuto činnost vedl k pasivitě.
Se vznikem samostatné obce přicházejí i nové možnosti. Starostka obce velmi fandí této prospěšné
činnosti a má zájem na znovuzrození místní skupiny ČČK v Krhové. Tato myšlenka nezapadla, naopak
bylo zjištěno, že v Krhové pracuje více než desítka žen jako zdravotní sestry nebo ve zdravotnické sféře.
Ve svém profesním životě se setkávají s moderními prvky a novými metodami zdravotnických přístupů.
Podstatné je však to, že většina má zájem o členství a práci v ČČK. V těchto dnech probíhá formování
a registrace MS ČČK v Krhové.
Hlavní náplní nově vzniklé místní skupiny bude snaha pro zdravotnickou pomoc získat i naše děti
a založit „kroužek malých zdravotníků“. Je ověřeno dlouholetou praxí, že výuka první pomoci prováděna
zábavným způsobem je nejúčinnější u dětí školního věku. Děti si přirozeně osvojí základní myšlenky jako
je záchrana života a pomoc druhému. V rámci akcí ČČK mají děti možnost své dovednosti zúročit
v soutěžích, které jsou organizovány každoročně.

Na financování místní skupiny byl schválen v rozpočtu obce pro tento rok příspěvek ve výši 15 000 Kč.
Pro rok 2014 je v návrhu rozpočtu obce navržena částka ve výši 20 000 Kč. Pro činnost skupiny je možné
využít prostory základní školy.
Těšíme se všichni na nové tváře, aktivní činnost a oživení práce místní skupiny ČČK v naší obci.

Ing. Vítězslav Kotas
redaktor

ZO ČZS - zahrádkáři
V minulých číslech jsme zatím neinformovali o počtu registrovaných členů naší organizace. S počtem asi
40 členů patříme mezi nejaktivnější organizaci v rámci okresu. V roce 2012 jsme obdrželi od Republikové
rady ČZS stříbrnou medaili za aktivní činnost.
Naše organizace poprvé ve své historii přišla s myšlenkou
uspořádat výstavu ovoce, zeleniny a květin. Bez zkušeností,
ale s velkou chutí a zejména s podporou starostky a celého
vedení obce jsme se pustili do příprav. Abychom zajistili
kvalitu a pestrost exponátů, byla naše výstava také
zařazena do plánu odborných akcí Územního sdružení ČZS
Vsetín. Vedle občanů Krhové jsme oslovili i významné
pěstitele z našeho regionu. Nádherné výpěstky místních
zahrádkářů a občanů tak doplnily vzorky toho nejlepšího
ovoce, které se letos urodilo a reprezentovalo zahrádkáře
z okresu Vsetín na prestižních republikových přehlídkách.
Součástí výstavy byla také velmi pěkná květinová výzdoba,
ukázka prací žáků místní ZŠ, včelařský koutek, technologie
zpracování jablek, moštování a zahradní technika. Velkou
zajímavostí byla ukázka vyřezávaného ovoce a zeleniny
mistrové Bc. Marie Paprstkářové a žákyň ISŠ Valašské
Meziříčí. Více než pět set návštěvníků se po dva dny mohlo
kochat krásou exponátů, umem pěstitelů a výtvarníků.
Zahrádkáře potěšila návštěva významných pěstitelů
z regionu, místních občanů a také žáků MŠ a ZŠ.
Ve spolupráci s obcí a pod záštitou starostky Sylvy
Kristkové jsme vyhlásili soutěž „Hezká zahrádka v Krhové“.
Přestože přihlášených účastníků nebylo mnoho, soutěž
určitě splnila původní myšlenku a záměr. Děkujeme všem
zúčastněným za odvahu a pěkné fotografie okolí svého
domu. Věříme, že v příštích letech se přihlásí více
soutěžících a také očekáváme zapojení občanů z Hrádek.
Vyhodnocení soutěže „Hezká zahrádka v Krhové“ a předání
odměn bylo příjemným zpestřením výstavy.
Velmi významnou činností ZO ČZS Krhová je zpracování jablek. Drcení a také následné lisování. O tom,
jaká byla letošní sezóna, se můžete dočíst v následujícím článku.

Za ZO ČZS Krhová
Ing. Vítězslav Kotas, předseda

Moštování v roce 2013
Historie moštování v Krhové má své počátky již od roku 1977. Vlastní drcení, neboli šrotování provádíme
na nožovém výkonném drtiči ovoce a lisování na hydraulickém otočném plachetkovém lisu.
Letošní vývoj počasí nepřál velké úrodě jablek, ale skutečnost ukázala,
že neúroda není všude stejná. Začátek sezóny jsme zahájili v polovině
měsíce září a ukončili ke konci října. Jako provozní doba se nám osvědčila
středa a sobota. Celkem bylo zpracováno asi 15 tun jablek, což je více než
lepší průměr. Náš drtič vytváří velmi dobrou konzistenci drtě a tím je
následně zaručena velká výtěžnost při lisování. Tato praktická zkušenost je
u zákazníků velmi vítána. Setkáváme se občas s tím, že zákazník nedocení
výtěžnost a pochybí mu nádoby na mošt. Samozřejmě je to dáno také
odrůdovou skladbou, ale konzistence drtě a kvalitní vylisování patří mezi
rozhodující faktory. Naše obsluha věnuje přípravě zařízení velkou
pozornost, proto bývá v naprosté většině bezporuchový provoz.
Do naší moštárny nejezdí jen občané Krhové. Letos jsme zaznamenali
zákazníky z Valašského Meziříčí, Zašové, Zubří i Rožnova p. R. Někteří byli
u nás poprvé a velká většina jezdí pravidelně. Proč asi? Již před lety jsme zrušili dvojí ceny: člen – nečlen.
Dlouhodobě patříme mezi nejlevnější moštárny v okolí, někde mají ceny za litr vylisovaného moštu
až o 100% vyšší.
Chci tímto srdečně poděkovat obsluze moštárny za profesionálně odvedenou práci, ochotu a dobrou
reprezentaci naší ZO. Těšíme se s Vámi na další sezónu.
Za ZO ČZS Krhová
Ing. Vítězslav Kotas, předseda

JSDH Krhová
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v listopadu dohlížela na bezpečnost účastníků
lampionového průvodu. Při „putování se světýlky“ jsme zajistili bezpečný pohyb průvodu
po místních komunikacích i dohled nad vatrou a ohnivými sloupy.
JSDH ke konci roku proinvestovala peníze přidělené z rozpočtu obce. Z těchto finančních
prostředků jsme nakoupili:





lékařskou brašnu s nadstandardním vybavením
ochranné pomůcky, pracovní pomůcky a oděvy,
jeden zásahový oblek
nářadí, nabíječku a kompresor

Členové JSDH připravili techniku na zimní provoz, snad nebude potřeba.
Za JSDH Radek Čapek

Klub seniorů Krhová informuje
Od vydání minulého Zpravodaje jsme nestihli mnoho akcí co do počtu, ale ty realizované považujeme
za velmi vydařené.
V měsíci září jsme uskutečnili zájezd do Horní Lidče
s návštěvou expozice multimediálního mechanického
betlému. Můžeme jen doporučit, je to hezký zážitek.
Nádherná řezbářská práce s projekcí a doprovodným
slovem. V přízemí budovy jsme zhlédli výstavu obrazů
regionálních malířů, rovněž nádherná podívaná.
Obdivovali jsme i místní kostel, zaujal nás zejména
moderní architekturou. Po prohlídce obce jsme
se zastavili pod Čertovými skalami. Kdo byl schopen,
ten se zúčastnil výšlapu do skal, zbytek se uchýlil
do motorestu na občerstvení.
Říjnová schůzka se uskutečnila už v základní škole, kde se scházíme v zimních měsících. Naplánovali jsme
listopadové setkání, které se ponese v duchu adventních příprav na Vánoce. Budou i Mikulášské
radovánky s poezií. Dále nás čeká Vánoční setkání a Silvestrovské rozloučení s rokem 2013.
Už teď přejeme všem občanům Krhové příjemné prožití svátků vánočních, hlavně hodně zdraví, pohody
a veselý vstup do nového roku 2014.
Zastupitelstvu obce velmi děkujeme za příspěvek na činnost klubu. Zároveň jim přejeme, ať se jim dobře
pracuje i daří v nových prostorách obecního úřadu.
Naše činnost v roce 2014 se bude ubírat v duchu patnáctého výročí založení Klubu seniorů v Krhové.
Nové tváře mezi námi rádi uvítáme.

Za Klub seniorů Krhová
Pavlicová Jana

Včelaři
S blížící se zimou začíná včelařům relativně
poklidné období, včelstva jsou zazimována
a kromě průběžných kontrol nevyžadují až do
jara žádnou péči. Uplynulá včelařská sezona
nezačala příliš dobře, chladné a deštivé
počasí v jarních měsících se podepsalo
na
mnoha
zemědělských
plodinách
a samozřejmě i na jarním rozvoji včel a poté
logicky i na sklizni medu. Červnová sklizeň
jarního květového medu byla letos skutečně
podprůměrná. V té době se zdálo, že medu
bude letos velmi málo. Naštěstí letní
medobraní, které se provádí přibližně
v polovině července, bylo výrazně lepší, a tak mírně nadprůměrná sklizeň letního medu, který byl tvořen
nektarem z lip a případně i medovicí, zajistila včelařům dostatek medu pro sebe i pro své okolí.
Včelstva po téměř celém světě ohrožuje choroba zvaná varroóza způsobená parazitickým roztočem
Varroa destructor. Včelaři v ČR jsou povinni tuto nemoc tlumit a v průběhu roku sledovat, úplně zbavit
se jí bohužel nelze. Nákazová situace v Krhové je díky péči včelařů zvládnutá a včelstva by v letošním
roce neměla být ohrožena. Daleko větší nebezpečí je mor včelího plodu, v katastru obce se nyní tato
nákaza nevyskytuje, avšak v blízkých Kateřinicích byl mor plodu detekován. Pro včelaře to znamená dbát
pokynů Státní veterinární správy (www.svscr.cz) a z pásma výskytu moru plodu v žádném případě
nedovážet včelstva ani včelařské vybavení. Pro člověka není tato nemoc včel nijak nebezpečná, avšak
pro včelaře by její výskyt v Krhové či blízkém okolí znamenal obrovský problém, neboť by museli utratit
a spálit svá včelstva včetně vybavení (úly, plásty atd.).
Nejznámější včelí produkt – med najde v mnoha domácnostech uplatnění při pečení vánočních perníčků
a jiného cukroví. Kromě toho je i významným lidovým prostředkem při prevenci a léčení běžných
respiračních onemocnění. Aby měl med dostatečný účinek, nedávejte jej do horkého čaje, teplota nad
max. 50 °C med poškozuje a snižuje jeho léčebný účinek! Med zakoupený od včelaře obvykle během
několika dnů či týdnů zkrystalizuje, což je jeho přirozená vlastnost. Uvést zpět do tekutého stavu jej
můžete ve vodní lázni při teplotě do 50 °C, avšak každé zahřátí medu snižuje jeho kvalitu, proto je lepší
med zbytečně nezahřívat a konzumovat ho i krystalický. Vždyť je škoda znehodnocovat tak cennou
potravinu, kterou nám příroda poskytuje.
A co dělají včely v zimě? Nespí, jak si mnozí myslí, ale vytvoří tzv. zimní chumáč a pohybem svalů
ve svém těle generují teplo, aby se i v hlubokých mrazech zahřály. Nezahřívají ale celý prostor úlu, těsný
kontakt včel snižuje ztráty tepla do okolí, jejich zdrojem potravy je med uskladněný v plástech v úlu.

Za včelaře
Mgr. Jiří Danihlík
www.mojevcely.eu

Myslivecké sdružení „SRNOVÁ“ Krhová
Listopad a prosinec jsou vrcholem
hlavní lovecké sezóny. V polních
honitbách jsou pořádány hony
na drobnou zvěř, naopak v lesních
honitbách to jsou zejména naháňky
na černou a holou spárkatou zvěř.
Myslivecké sdružení Srnová pořádá
letos celkem dva hony malého
rozsahu na drobnou zvěř. První
se uskutečnil 16. listopadu (viz foto)
a druhý bude před ukončením roku
28. prosince. Počty zaječí zvěře jsou v naší honitbě v posledních letech na vzestupu, stavy bažantů máme
na místní podmínky na dobré úrovni. Musíme ale podotknout, že lokalit vhodných k chovu bažantů nám
s postupující výstavbou ubývá.
Podzimní měsíce jsou obdobím, ve kterém se volně žijící zvěř musí připravit na nastávající zimu. Srnčí
zvěř se v průběhu měsíce září shlukuje do tlup a opouští svá letní teritoria. Začíná intenzivně přijímat
potravu, a proto můžeme v tomto období často potkat pasoucí se hloučky srnčí zvěře na polích
a loukách. V podzimních měsících také zvěř přikrmujeme zejména jadrnými krmivy s dostatkem vlákniny
(nejvhodnější je oves), aby si zvěř vytvořila dostatečné tukové zásoby na zimu. S klesajícími teplotami
se postupně zpomaluje metabolismus zvěře a klesá i příjem potravy. V této době zvěři postupně
předkládáme kvalitní objemná krmiva, jako je seno nebo letnina. Drobná zvěř (bažanti a zajíci)
se přikrmují v zásypech směsí obilovin a plev. V zimních měsících, zejména při vysoké sněhové pokrývce,
musíme zvěři dopřát co nejvíce klidu. Časté rušení jí neprospívá. Přichází o tukové zásoby, stresuje se,
což má za následek nejen zvýšené riziko úhynů, ale také různých škod na porostech.
Myslivosti zdar!
Ing. Josef Šustek, jednatel MS Srnová

Okénko sportu v Krhové
V minulém čísle jsme uveřejnili výši zisku 27 797 Kč
z velikonoční benefiční „retropárty“. Tyto peníze
jsme investovali do rekonstrukce klubovny
a ostatních společenských místností v tělocvičně.
Vaší zásluhou se nám podařilo konečně alespoň
zčásti zvelebit vnitřní prostoty našeho Paláce kultury
a sportu.
Peníze byly použity na radiátory (4090 Kč), obložení,
palubky (4144 Kč), barvy, mořidla, štětce (1710 Kč), lišty, vruty, hmoždinky, lepidlo (2212 Kč), zhotovení
nábytku v baru a umyvadlo (13000 Kč), LED osvětlení a bodovka (2368 Kč), stoly, židle (2000 Kč),
samolepky (218 Kč), práce, občerstvení (300 Kč). Celkem jsme utratili 30 042 Kč.

Vaše kladné ohlasy nás těší a jsme rádi, že se vám nová tvář společenských prostor líbí. Věříme,
že se zúčastníte i dalších akcí, které pro vás připravíme. Těšíme se na setkání s vámi.

CENÍK NÁJMU TĚLOCVIČNY od 20. 11. 2013:
CVIČEBNÍ HODINA - PŘEDPLATNÉ
Členové TJ Jiskra Krhová
Nečlenové
Registrovaná mládež do 18 let - soutěže pod hlavičkou TJ Jiskra
Sprchy

Roční
90 Kč
150 Kč
50 Kč
v ceně

Jednorázové
100 Kč
160 Kč
60 Kč
v ceně

Hala

Hala + klubovna

700 Kč
100 Kč

800 Kč
100 Kč

Klubovna

Hala + klubovna

240 Kč
500 Kč
800 Kč
80 Kč

350 Kč
900 Kč
1 200 Kč
100 Kč

Klubovna

Hala + bar

Složky obecního úřadu a spolky (hasiči, senioři, myslivci, zahrádkáři) paušál do 3 hodin

200 Kč

450 Kč

Složky obecního úřadu a spolky (hasiči, senioři, myslivci, zahrádkáři) paušál do 5 hodin

400 Kč

600 Kč

Za další započatou hodinu příplatek

100 Kč

100 Kč

0 Kč

0 Kč

Turnaje pod hlavičkou TJ Jiskra Krhová 10 hodin
Paušál
Každá započatá hodina

Společenské akce – soukromé
Do 3 hodin
3 až 7 hodin
7 až 10 hodin
Za další započatou hodinu příplatek

Výroční schůze

zasedání zastupitelstva, volby, veřejné schůze

Zábava, plesy, diskotéky pod hlavičkou TJ JISKRA KRHOVÁ
Předváděcí a prodejní akce

2 000 Kč
paušál do 3 hodin 400 Kč, každá další
započatá hodina 100 Kč

Vyhotovil: Jiří Mičola, předseda, tel. 724 271 969
V říjnu proběhla výroční schůze Tenisového
klubu TJ Jiskra Krhová. Předsedou byl zvolen
Marek Janda a jeho zástupcem René Sommer.
Pokladníkem oddílu je Jarek Skořepa.

Sportu zdar!
Za TJ-Jiskra Jiří Mičola

Okénko fotbalu v Krhové
Tak nám skončil fotbalový podzim. Všichni hráči si mohou zaslouženě
na chviličku odpočinout. Již v lednu začne příprava na jarní část soutěže.
Největší radost mi udělal zářijový nábor do fotbalové přípravky. Jiskra Krhová
rozšířila své řady o 14 benjamínků ve věku od 5 do 8 let. Trenéry fotbalové
přípravky se stali Tomáš Pavlica a Jakub Grygar. Velmi také děkuji všem
tatínkům, kteří trenérům pomáhají. Jmenovitě především panu Zetkovi
a panu Holčákovi.
Benjamínci trénují dvakrát týdně, ve středu a v pátek v místní tělocvičně od 16:00 hodin. Zveme další
děti. Mladší žáci se zúčastní čtyř turnajů v hale v Zašové, dvakrát zimní ligy mladších žáků, Memoriálu
Ládi Štěpána a dvakrát halového turnaje Juřinky.
„B“ mužstvo dospělých sice suverénně vede tabulku 4. třídy, ovšem z druhé strany, tedy od konce.
Musím říci, že jsem byl zpočátku k účasti „béčka“ v soutěži skeptický, ale změnil jsem názor. Kluci
se scházejí a baví je to. Jejich věkový průměr odpovídá spíše starým pánům, ale chtějí hrát. To je v této
soutěži nejdůležitější.
„A“ mužstvo dospělých po rozpačitém začátku skončilo podzim na 5. místě tabulky III. třídy. Největší
problém „áčka“ je nízký počet hráčů. Když je někdo zraněný, vykartovaný nebo v zaměstnání, nastávají
potíže. Pokud to jde, doplníme počet z „béčka“, ale tady bohužel chybí potřebná kvalita. Když je „áčko“
kompletní, může se rovnat každému soupeři v soutěži.
Za fotbalisty přeji všem občanům Krhové příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v roce 2014.
Za oddíl kopané
Jaroslav Pavlica

Inzerce

Zahradnictví Kývala se nachází na pokraji Valašského Meziříčí v srdci Valašska. Zahradnictví má
dlouhodobou tradici a v roce 2001 se nám podařilo otevřít velké zahradní centrum v obci Krhová, které
na více než 1000 m2 venkovní plochy uspokojí jak laika, tak i náročného zákazníka svým velkým výběrem
zboží a sortimentu. Součástí zahradnictví je i skleník, ve kterém celoročně nabízíme pokojové květiny
a sezónně balkonové rostliny. Zahradnictví je rozděleno do několika sekcí - například zakrslé jehličnany
a keře, keře do živého plotu, jehličnany na kmínku, roubované stromy, skalničky a trvalky, substráty atd.
Vše je rozděleno a nabízeno zákazníkovi tak, aby si sám mohl vybrat.

Karel Michalík-KAMI, Hlavní 334, 756 63 Krhová, telefon 731 443 439,
mail: kami@kami.cz, www.kami.cz, www.zidlicka-jidelni.cz
Dřevěné hračky vyrábí naše firma od roku 1997. Kromě dřevěných hraček
vyrábíme také dřevěné nábytkové díly, uzávěry na láhve a jiné dřevěné
výrobky. Všechny tyto výrobky jsou vyrobeny převážně z bukového
dřeva. Veškerý sortiment hraček je certifikován a je vhodný pro děti od
18 měsíců. Postupně jsme přešli od menších dřevěných hraček k větším a
v současné době je naším nejúspěšnějším artiklem kombinace odrážedla
a houpadla, zejména v podobě psa, kočky, koně, želvy, velblouda, a také
jako dřevěná motorka. V současné době uvádíme na trh naši horkou
novinku - víceúčelovou jídelní židličku. Snažíme se vyrábět všechny
dřevěné výrobky v té nejvyšší kvalitě. Připravili jsme pro vás tipy
na vánoční dárky pro vaše nejmenší, které si můžete prohlédnout buď
na naší internetové stránce www.kami.cz nebo www.zidlicka-jidelni.cz,
případně přímo v naší firmě v Krhové, Hlavní 334. Jsou to: odrážedla s houpadly v jednom, víceúčelová
jídelní židlička + houpací křeslo, dřevěný traktor či vlak, dřevěné kostky ve vozíku i samostatně, tradiční
kostky s obrázky, šroubovací stavebnice, ježky v kleci, létací papoušky, různé druhy puzzlí, tahací hračky
– např. žába s xylofonem či myš s bubnem, skládací montážní auto ve více provedeních, skládací betlém,
dřevěné člověče, nezlob se, maxi pexeso, domino, tradiční káča, šlapací hračky na tyči, postýlky,
špuntovky, šněrovadla, zatloukala, hrkadla pro nejmenší děti a také různé druhy hraček s krtečkem.

OBČERSTVENÍ SPORT
Provoz Občerstvení Sport bude zahájen 6.1.2014, je zde možnost
parkování před prodejnami, bezbariérový přístup, nekuřácké
prostředí, k dispozici bude internetové připojení, prodejní doba
potravin od 7.00-17.00 hod, otevírací doba rychlého občerstvení
od 7-20 hod dle požadavku zákazníků. Telefon: 603 881 873.
Možnost vstupu do areálu lávkou přes Srní potok u tenisových kurtů. V novém areálu najdete:
Občerstvení, které bude nabízet grilovaná kuřata, polévky, domácí klobásy a uzené speciality, čepované
pivo Svijany, víno, nealkoholické nápoje.
Potraviny budou nabízet prodej základních potravin - pečivo, prodej uzenin, široký sortiment mléčných
výrobků od českých výrobců, chlazená a mražená drůbež.
Cukrárna zde najdete prodej čerstvých zákusků, zmrzliny, poháry, různé druhy kávy a jiné speciality.
Vinotéka nabízí prodej lahvových a sudových vín z jižní Moravy s možností ochutnávky.
Venkovní posezení - krytá pergola pro 40 osob, se vstupem přes lávku z tenisových kurtů.

Pobtex, s.r.o., provozovna Bezručova 211, 756 61 Rožnov p.R.,
telefon 606 589 194, web www.pobtex.cz
Ředitelem firmy Pobtex, s.r.o. je rodák z Krhové, Pod Kameněm 27
pan Martin Pobořil. Jim řízená firma převzala veškeré strojní zařízení i personál pro ponožkovou výrobu
od rožnovské firmy Loana, což je český výrobce ponožkového, punčochového a kompresivního zboží
s více než 120letou tradicí na tuzemském trhu i v zahraničí. Firma Pobtex smí jako jediná smluvně i
nadále používat značku Loana, souběžně s ní však bude používat také značku Pobtex. Firma vyrábí a
nabízí klasické ponožky, dále speciální ponožky, např. pro diabetiky s masáží chodidla, přírodní a bez
chemie (bambusové), proti klíšťatům, ponožky s vůní, pro teplé nohy (hřející), 100% bavlněné a dětské
punčocháče. Samostatné oddělení tvoří výroba kompresivního zdravotního zboží. Firma Pobtex jako
jediná obchodně zastupuje také značku Lonaris, pod kterou jsou na trhu nabízeny kompresivní zdravotní
produkty v několika kompresivních třídách a odstínech. Zdravotní punčochy Lonaris se vyrábí již více než
26 let. Nejvýznamnějším výrobkem je Lonaris Cotton, který se svým vysokým podílem bavlny až 64 %
představuje nejvhodnější volbu pro jedince s citlivější kůží. Dalšími výrobky jsou pažní,
loketní a kolenní návleky (bandáž). Pokud mají pacienti problém se správným určením
velikosti kompresivních výrobků Lonaris, mohou navštívit přímo výrobní závod firmy
Pobtex s.r.o., který se nachází ve stejném areálu jako firma LOANA ROŽNOV a.s.,
Bezručova 211, 756 61 Rožnov p.R., a veškeré případné otázky budou dořešeny přímo
s kompetentními pracovníky firmy LOANA, zabývajícími se kompresivní výrobou.

Inzerce
V rubrice inzerce chceme dát možnost prezentace firmám, jejichž majitelé mají trvalý pobyt v naší obci.
Cena za zveřejnění inzerce byla stanovena Radou obce Krhová na 200 Kč za inzerát velikosti ½ A4 .
Inzeráty zasílejte na adresu obec@krhova.cz.

Praktické informace
Ve dnech 23.12., 27.12., 30.12. a 31.12.2013 bude obecní úřad uzavřen.
Kontaktní adresa:

Obecní úřad Krhová, Hlavní 205, 756 63 Krhová

Telefon a email:

730 517 162, obec@krhova.cz

Ostatní údaje:

IČ: 1265750, ID datové schránky: 85kpew4, Bankovní účet: 32 23 74 83 19/0800

Webové stránky:

www.krhova.cz

Úřední hodiny:
Pondělí

8.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.

Úterý

8.00 – 12.00 hod.

Středa

8.00 – 12.00 hod.

Čtvrtek

8.00 – 12.00 hod.

Pátek

Den určený pro úřední jednání po tel. domluvě

Starostka:

Sylva Kristková, tel.: 730 517 160, e-mail: starosta@krhova.cz

Místostarosta:

Ing. Alois Bayer, tel.: 730 517 161, e-mail: mistostarosta@krhova.cz

13.00 – 17.00 hod.

Obecní úřad sídlí v budově ZŠ, vchod v pravo.

Důležitá čísla
Pořádek v Krhové má na starosti státní Policie ČR.
V případě nouze volejte nonstop:

158 nebo 974 680 761

Určený zástupce PČR pro Krhovou:

pprap. Lukáš Bečička tel. 725 292 424

Vážení občané, srdečně Vás zveme na

SPOLEČNÉ PŘIVÍTÁNÍ
ROKU 2014
Dne 1. 1. 2014 od 15:30 do 17:30 hod
v prostoru u kapličky a na fotbalovém hřišti
Program:
15:30

mše svatá v kapličce

16:00

první rok nejmladší obce ČR zhodnotí starostka a místostarosta

16:15

vystoupí místní umělec Bedřich Obecný

16:30

ohnivá šou Boca Fuego

17:00

pokračování vystoupení Bedřicha Obecného

17:30

ohňostroj

Pro zahřátí bude připraven svařáček a teplý čaj. Nebude
chybět ani vatra a hořící dřevěné sloupy. Za nepříznivého
počasí změna programu vyhrazena.
Krhovský zpravodaj: vydává Obec Krhová se sídlem Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750, občasník,
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 PeadDr. Aleně Bystroňové.
Vydání: číslo 3, ročník I., v Krhové, 12. prosince 2013, 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.

