KRHOVSKÝ
ZPRAVODAJ

I. ROČNÍK, číslo 2

Základní škola Krhová v novém školním roce
Prázdniny utekly jako voda a najednou tu bylo pondělí 2. září 2013. V tento den, přesně v 8.00 hodin byla
„nová“ základní škola v Krhové slavnostně otevřena. Červenou pásku přestřihla paní starostka Sylva
Kristková. Po té vstoupil do školy první školáček Honzík Slovák a za ním ostatní žáci.
Nová ředitelka školy paní Mgr. Ivana Pavlicová nás
informovala: „Měli jsme velkou radost, že můžeme
všem školákům i rodičům, kteří se první den přišli
podívat do školy, nabídnout spoustu novinek.
Rodiče i děti si mohli prohlédnout nově
vybudovanou školní družinu, jejíž rekonstrukce
probíhala celé prázdniny. Družina se může
pochlubit novou podlahou, osvětlením, hezkým
nábytkem, který rozděluje místnost na hernu a
pracovní část. Doufáme, že se děti budou
v příjemném prostředí dobře cítit. Velmi nás potěšila nová útulná učebna
pro žáky V. třídy a také nové dveře na zahradu školy. Škola nakoupila
výpočetní techniku z evropských prostředků, konkrétně z dotace
Operačního fondu pro vzdělávání a konkurenceschopnost. Žáci se mohou
těšit na práci s novými notebooky a moderními tablety. Také jsme pořídili
novou interaktivní tabuli, která přispěje k modernizaci výuky“.
Velkou radost měla i starostka Sylva Kristková, která připomněla: „Nezdá
se to, ale už je tomu skoro dva roky, kdy jsme žádali o revokaci usnesení
Zastupitelstva města Valašského Meziříčí, které zrušilo naši základní školu.
Dovolte mi připomenout jména osob, které byly nejvíce zainteresovány
v boji o záchranu ZŠ, jmenovitě Dagmar Kudělková, Ing. Petr Ševčík, Lenka Luňáčková, Ivana Gefingová,

manželé Pavlicovi, manželé Volní a další. Stále jsme slyšeli: „nemáte šanci zapsat školu do rejstříku“, „školu
neudržíte“, „budete muset spojovat třídy“. V dnešní době je škola zapsaná ve školském rejstříku, je
financována a provozována z obecního rozpočtu a navíc se nám podařilo investovat do školy prostředky,
které napomohou k její větší prestiži. Ke zmíněné investici finanční musím také vyslovit velké poděkování za
investici časovou a pracovní, a to za úpravu okolí školy pánům Čáňovým, za vnitřní stavební úpravy Petrovi
Vrečkovi, Ivo Wrzeckému a Radimu Zetkovi, za uklízecí práce Miroslavě Šulákové, Marii Adamcové, rodině
Bayerové a také všem dalším, kteří se osobně podíleli na přípravě nového školního roku“.
V budově školy budou
probíhat další úpravy,
které nejsou na první
pohled
tak
patrné.
Vznikne zde nový obecní
úřad. Také i okolí školy
se časem změní do jiné
podoby.
Vedení obce spolu se
zastupiteli a ředitelkou školy věří, že se STARO-NOVÁ ŠKOLA bude líbit a přejí všem žákům i pedagogům
úspěšný školní rok.

Co se děje na obecním úřadě
Milí spoluobčané,
jako starostka obce Vám chci odpovědět na častou otázku „Co se děje na obecním úřadě?“. Událo se toho
tolik, že nevím čím začít dříve. Za nejzásadnější považuji následující tři body:
1) Zřízení nové základní školy a její zápis do školského rejstříku a to včetně investic, o kterých již bylo
psáno v úvodním článku tohoto zpravodaje.
2) Budování nového obecního úřadu, což je nepopíratelnou nutností a prvořadým úkolem. Současný
provoz obecního úřadu v prostorách knihovny je pouze nouzové, provizorní řešení a pro mnohé
návštěvníky obecního úřadu i velmi úsměvné. Zakoupení „nové“ starší nemovitosti pro potřeby
obecního úřadu by znamenalo investici řádově dva až tři miliony korun a k ní by přibyla nutná
rekonstrukce na zprovoznění úřadu ve výši minimálně dalšího jednoho milionu korun. Dále by tímto
krokem trvale vzrostly provozní náklady obce (vytápění dalších prostor, elektřina…) a náklady na údržbu
další budovy. Takové řešení by se tedy neobešlo bez úvěru, tedy zadlužení obce, hned v úvodu jejího
vzniku, což není mým úmyslem! Z tohoto důvodu jsme hledali jiné vyhovující řešení v rámci existujících
obecních prostor. Navrhli jsme vybudování nového obecního úřadu v budově ZŠ. Jedná se o využití
prostor části chodby, malého kabinetu a herny v přízemí
Návrh interiéru:
budovy. Tato varianta je ekonomicky nejvýhodnější.
Vím, že nové prostory úřadu budou skromné, nebudou
velké, ale budou dostatečné na to, aby zajistily
provozování plně funkčního obecního úřadu. Dle
interiérových návrhů si troufám říci, že obecní úřad bude
i reprezentativní, bude splňovat bezbariérový přístup i
ostatní požadavky dané zákonem. Přestěhování úřadu je
plánováno v měsíci říjnu. Úspora vzniklá touto realizací
se bude projevovat i v dalších letech, a to v podobě
nízkých provozních nákladů úřadu. Ušetřené prostředky
budou k dispozici pro další investice v obci.

3) Rozšíření prostor mateřské školy, kterou se řeší navýšení kapacity školky pro umístění především
krhovských dětí. Povinností obce je poskytnout zázemí rodinám s malými dětmi v podobě umístění
jejich dětí v kvalitním předškolním zařízení, čímž MŠ Krhová bez pochyby je. Dalším důvodem je
návazný předpokládaný nárůst počtu dětí v základní škole Krhová.
Ředitelka školky Vladislava Šuláková dodává: „V době zápisu jsme společně s rodiči hledali možné
alternativy pro umístění nových dětí. Paní Adamcová navrhla zajímat se o kontejnerovou přístavbu,
kterou realizovali v mateřských školách v Čechách. Oslovili jsme jejího manžela, aby nám pomohl zjistit,
zda je takové řešení reálné. Po jeho konzultacích s projektovou kanceláří bylo zjištěno, že se jedná o
nejrychlejší variantu. Tento návrh byl předložen paní
Situační plán nové kontejnerové sestavy:
starostce a následně i projednán v zastupitelstvu obce.
Jsme velice rádi, že se obec k této problematice postavila
čelem a návrh zastupitelstvo schválilo. Tímto rozhodnutím
se nám velmi ulevilo a ubylo starostí, co s nepřijatými
dětmi a jak čelit tlaku ze strany rodičů. Dovolte mi také
připomenout sponzory, které jsme oslovili - Nadaci
AGROFERT HOLDING, která nám přispěla na vybavení
nových prostor a drobné stavební úpravy částkou 50 000,Kč, dále nám přispěla na potřebné vybavení třídy DEZA,
a. s. částkou 20 000,-Kč a nakonec CS CABOT, s. r. o. nám
přislíbila 3 000,-Kč. Těmto sponzorům patří velké
poděkování. Jsme rádi, že v dnešní nelehké ekonomické
situaci se najdou firmy a nadace, které podpořily naše
zařízení.“
S rozjezdem obce je spojeno neuvěřitelné množství administrativy, tedy tak zvané „neviditelné práce“,
avšak velice důležité a nutné práce. I přesto se zvládly provést následující činnosti:
Od 1. července obecní úřad zajišťuje agendu ohlašovny, tedy místo pro přihlašování a odhlašování
trvalého pobytu osob. Tímto vítáme v naší obci šest našich nových spoluobčanů a přejeme všem hezké
bydlení.
Obec Krhová převzala od 1. července kompletní správu hřbitova. Obec nyní již sama provádí správu
pohřebiště, údržbu pohřebiště, pronájem hrobových míst a vedení související evidence.
Na základě energetického auditu jsme provedli změnu dodavatele energií pro budovy základní a
mateřské školy. Úspora by se měla projevit v desítkách tisíc korun ročně.
Známky pro psy jsou připraveny pro každého, kdo zaplatil poplatek za svého psa. Ke známce přiložíme i
balíček se sáčky pro psí exkrementy. Známky i sáčky jsou vydávány na obecním úřadě v úředních
hodinách.
Byla provedena oprava a nátěr zábradlí na Hrádkách včetně okolních terénních úprav:
Původní stav zábradlí:

Zábradlí po opravě a novém nátěru:

Pročištění stávajících vpustí:
Díky šikovnosti a obětavosti Zhotovený příkop:
radního Františka Čáně se začal
řešit i problém se spodní
vodou na hřbitově. Pan Čáň
realizoval výkop příkopy po
celé délce hřbitova a také
vyčistil stávající odvodňovací
drenáže. Slova odborníka říkají,
že to na 90% pomůže. Další
měsíce ukáží, zda toto řešení
bude dostačující. Pokud toto opatření nevyřeší problém se spodní vodou, jsme připraveni v dalším roce
realizovat nákladnější odvodnění našeho hřbitova.

Obec se také začala starat o údržbu obecních travnatých ploch. Provádíme pravidelnou úpravu zeleně
v rozsahu 2,5 ha. Bylo provedeno vyčištění chodníků kolem ulice Hlavní a pročištění části potoka. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří sami udržují obecní pozemky před svými domy a
přispívají tím k hezčímu prostředí naší obce.
Nemalé prostředky byly vynaloženy na opravu vozovek v okolí kapličky a parku. Dále byly provedeny
opravy výtluků na ulicích
Původní stav dešťové vpusti:
Dešťová vpusť při opravě:
Pod Kameněm, Pod Jehličnou,
Barvířka, Na Hrádkách a na
komunikaci ke hřbitovu. Za
použití
recyklátu
bylo
provedeno provizorní zpevnění
polní cesty v ulici V Břízkách.
Chystá se oprava výtluků na
ulici Beskydská. Byly provedeny
opravy dešťových vpustí na
komunikacích Pod Kameňem a v blízkosti restaurace U Romany.
Závěrem bych Vás chtěla poprosit o vyplnění dotazníku, který je přílohou zpravodaje. Dotazník připravila
Komise pro rozvoj obce. Rádi bychom znali, jaké jsou Vaše priority. Za vyplnění dotazníku předem děkuji.
S přáním hezkého podzimního času
Sylva Kristková, starostka

Dotazník zpracovaný komisí pro rozvoj obce
Komise pro rozvoj obce, jejímž předsedou je Ing. Zdeněk Adamec, členové jsou Ivana Gefingová, Radim
Zetek, Ing. Jana Verbichová a Ing. Petr Grencner, připravila pro občany DOTAZNÍK. Předseda komise
dodává: „Snažíme se krůček po krůčku plnit naše předvolební sliby. Připravuje se „Plán rozvoje obce“ a tak
nás zajímá Váš názor na život a dění v obci, co byste chtěli zlepšit a kde máme směřovat naše úsilí. Žádáme
Vás o svědomité vyplnění dotazníku“.
Dotazník je přílohou tohoto čísla zpravodaje a můžete ho získat také na Obecním úřadě Krhová nebo
vytisknout z webových stránek obce www.krhova.cz
Vyplněný dotazník odevzdejte do konce října do připravených schránek, které jsou umístěny u vstupu do
ZŠ, MŠ, v prodejně Hruška, ve vinotéce U Brouka, u vjezdu na Hrádky nebo na Obecním úřadě Krhová.
O výsledcích této dotazníkové akce budete informováni.
Za Komisi pro rozvoj obce
Ing. Zdeněk Adamec

Osobnosti obce Krhová
Adéla Sekyrová
Mezi velké osobnosti naší obce patří bez pochyby dvanáctiletá
Adélka Sekyrová, která vzhledem ke svému věku a zdravotnímu
postižení (od narození je na invalidním vozíku) dosáhla ve
sportovní oblasti již nemálo úspěchů.
Rodiče Adélky jsou sportovními a především hokejovými fanoušky
a díky těmto vzorům Adélka vítězí nad svým handicapem a
zároveň začíná vítězit i na poli sportovním.
V roce 2011 pořádal Vsetínský klub Auxilium akci „Sport bez
hranic“, kde se představovaly sporty pro handicapované. Zde se
Adélka setkala se svou pozdější trenérkou Evou Kacanu, která
je paralympijskou vítězkou z Pekingu ve vrhu koulí. Hod kuželkou
Adélku velmi zaujal. Začala trénovat a později závodit pod hlavičkou atletického klubu v Olomouci a
úspěchy se brzy dostavily. Při jejím prvním startu na mistrovství světa juniorů v Olomouci v srpnu roku 2012
si v hodu kuželkou hodila svůj osobní rekord - 4,45 m a obsadila 7. místo jako nejmladší účastnice. O pár
měsíců později v září 2012 na finále Českého poháru v Českých Budějovicích hodila kuželkou 4,82 m a tím
překonala český rekord z roku 1998. Letos první květnovou sobotu se zúčastnila prestižního mezinárodního
závodu Handicap Open 2013 v Brně, kde svým výkonem 5,98 m překonala znovu český rekord a přivezla si
domů zlatou medaili. Při závodě Českého poháru v Olomouci v květnu 2013 Adélka překonala vzdálenost
6,50 m a tím opět vylepšila dosavadní český rekord.
Kromě hodu kuželkou se Adélka věnuje hraní boccia (hra podobná pétanque), je zaregistrována pod
klubem v Havířově a odehrála již několik turnajů.
Adélka trénuje doma na zahradě skoro každý den, kde ji rádi asistují bratr Jakub a pes Denny. Jezdí také do
Bludovic ke koním v rámci hypoterapie. V zimě posiluje s činkami, když je sníh tak díky vsetínskému klubu
Auxilium zkouší jízdu na speciálních monoski v rámci aplikovaných sportů na Trojáku.
Velkým cílem Adélky je účast a dobré umístění na paralympiádě.
Adélce děkujeme za rozhovor a dobrou reprezentaci naší obce a ze srdce jí přejeme hodně dalších úspěchů.
Poděkování také patří rodičům a všem sponzorům (stávajícím i novým) za finanční a materiální pomoc.

Iveta Holzerová

Gratulace jubilantům a vítání občánků
Ráda bych občany Krhové seznámila s činností Komise pro občanské záležitosti, která začala fungovat v
květnu tohoto roku. Předsedou komise je František Čáň, členové komise jsou Věra Čačková, Petr Vrečka a
Mgr. Ivana Pavlicová. Náplň činnosti této komise spočívá ve sledování významných mezníků lidského života
občanů obce. Komise jménem starostky obce chodí gratulovat k životním jubileím 80, 85, 90 let a každého
dalšího roku života. Radost se setkání bývá oboustranná, velmi srdečná a upřímná. Přiznám se, že se na
setkání s našimi seniory těším, mám rodiče ve stejném věku a vím, jak si rádi popovídají, zavzpomínají a
načerpají sílu. Zde bych chtěla vyzdvihnout ochotu a vstřícnost členek Klubu seniorů paní Segeťové a paní
Pavlicové, které chodí gratulovat seniorům k jejich životním jubileím již dlouhá léta. Chtěli bychom se
omluvit všem jubilantům, kterým jsme začátkem roku nestihli popřát a dodatečně jim přejeme především
hodně zdraví, pohodu a hodné lidi kolem sebe.
Připravujeme uvítání nově narozených občánků naší obce. Tuto tradici bychom chtěli zavést jednou ročně,
a to za účasti dětí z mateřské a základní školy s krátkým programem a předáním pamětního listu s dárkem.
Za Komisi pro občanské záležitosti
Věra Čačková

ZO ČZS – zahrádkáři
Rádi bychom Vás informovali o tom, co se událo u zahrádkářů v Krhové od vydání minulého čísla
Krhovského zpravodaje. Úvodem musím zdůraznit, že letošní rok je pro nás velmi významný.
Nazvali jsme jej rokem 50 + 1. A to z toho důvodu, že před padesáti lety byla založena organizace
zahrádkářů v Krhové a letos je historicky první rok samostatné obce Krhová. V tomto duchu se
konají všechny naše významné akce.
V měsíci dubnu při příležitosti konání naší výroční hodnotící členské schůze jsme uskutečnili setkání
s vedením obce a s představiteli všech organizací působících v Krhové. Potkali jsme se v příjemném
prostředí restaurace U Bundárů.
Další aktivitou zahrádkářů byla účast na obecní veselici, podíleli jsme se na pořadatelské službě a propůjčili
jsme hasičům zdarma náš areál pro potřeby občerstvení.
Velmi významným okamžikem pro naši organizaci bylo schválení rozpočtu obce Krhová, kdy nám byla
přidělena na naši činnost částka ve výši 15 000 Kč. Zahrádkáři tímto děkují vedení obce a zastupitelstvu za
tuto podporu. Finanční částka byla určena na nákup drtiče ovoce, který nahradí zastaralý a několikrát
rekonstruovaný původní drtič. Drcení (šrotování) jablek a následné lisování provádíme nepřetržitě od roku
1977 a v současné době máme tuto službu pro veřejnost nejlevnější v regionu.
Událost, kterou připravujeme, je VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN. Tuto výstavu, stejně jako soutěž
„Hezká zahrádka v Krhové„ organizujeme poprvé a jsou pod záštitou starostky obce a také laskavé podpory
ředitelky ZŠ Krhová Mgr. Pavlicové. Děkujeme oběma za podporu a spolupráci při naší činnosti. Tímto
všechny srdečně zveme k návštěvě výstavy a to nejen jako návštěvníky, ale i jako případné vystavovatele.
Podrobnější informace na tel. č. 777 623 276.
Rádi přivítáme nové členy do našich řad.
Za ZO ČZS, předseda Ing. Vítězslav Kotas

Moštování jablek
Zahrádkáři v Krhové informují o zahájení sezony drcení jablek a následného lisování v místní moštárně u
fotbalového hřiště. Pro lepší obslužnost preferujeme objednávkový systém, přihlášky přijímáme nejlépe
v době provozu v moštárně u obsluhy. Provoz moštárny bude dle
zájmu občanů. Více informací na tel. čísle 732 718 092.
Cena za litr vylisovaného moštu zůstává letos opět 3,- Kč.
Provozní doba:
středa
15:00 - 18:00 hod.
sobota 08:00 - 14:00 hod.
Na Vaši návštěvu se těší zahrádkáři.

Klub seniorů Krhová informuje
Od posledního vydání Krhovského zpravodaje jsme
uskutečnili spoustu akcí a setkání.
V dubnu jsme absolvovali zájezd na Soláň, navštívili Velké
Karlovice s prohlídkou muzea, zvládli jsme i procházku na
Bumbálce a zájezd jsme završili pozdním obědem v
příjemném prostředí hotelu Valaška na Horní Bečvě.
Počátkem května jsme podpořili svou účastí velmi zdařilý
den obce, za který pořadatelům děkujeme a počítáme s
jeho pokračováním.
Den Matek jsme oslavili operetními melodiemi v
Hostašovicích, na které nás každoročně zve vedení obce
Hostašovice, za což jim srdečně děkujeme.
V závěru května se vyšláplo na svatodušní posezení na Jehličnou. Za hezkých melodií harmoniky paní Evy
Vaculínové, při dobrém gulášku, jsme strávili hezké odpoledne ve velmi přátelském duchu. Děkujeme paní
Evě za vytvoření příjemné atmosféry.
Začátkem června jsme si vyjeli za kulturou do divadla Jiřího Myrona v Ostravě na operetu Čardášová
princezna. Na doplnění míst v autobuse jsme pro změnu pozvali my seniory z Hostašovic.
Koncem června se pořádal zájezd na farmu ve Valašské Bystřici, kde nás pan Zajíček provedl a povyprávěl
začátky vzniku jejich rodinné farmy na výrobu sýrů, které expedují do širokého okolí. Po prohlídce farmy
následovala exkurze do pivovaru a pivních lázní v Rožnově pod Radhoštěm. O vzniku, provozu a výrobě piva
nám povyprávěl sládek pivovaru pan Vetyška. Následovalo příjemné posezení s občerstvením, za doprovodu
kláves s paní Janou Vařéjčkovou z Rožnova pod Radhoštěm.
V září se můžeme těšit na zájezd do Horního Lidče a okolí s návštěvou nedávno instalovaného betlému,
zastavíme se i v motorestu pod Čertovými skalami.
Všechny tyto akce pomáhají překonat potíže a osamělost v seniorském věku. V kolektivu se to daří lépe,
proto se k nám přidejte a nečekejte.
Dotazy ohledně členství můžete směřovat na paní Pavlicovou Janu, tel. 732 147 519 nebo na
email: Johanka-66@seznam.cz
Za Klub seniorů Krhová
Pavlicová Jana

JSDH Krhová
Hlavním úkolem Jednotky sboru dobrovolných hasičů je prevence a připravenost pro požární zásahy a
bezpečnost občanů. Další činností je provádění technických úprav a zvelebování obce na žádost vedení
obce. Rádi bychom Vás seznámili s uskutečněnými akcemi:
V měsíci dubnu jsme ve spolupráci s občany Krhové instalovali tabule s označením jednotlivých ulic.
Uspořádali jsme sběr železného šrotu a výtěžek použili na nákup kvalitní motorové pily pro potřeby
obce.
Upravili jsme přečnívající porosty na ulici Barvířka, u školy a u vlakové zastávky.
V rámci obecní veselice jsme pořádali kulturní program pro děti, zajišťovali požární dozor celé akce a
v areálu místního zahrádkářského spolku jsme měli stánek s občerstvením.
Ve zbrojnici jsme provedli generální úklid a připravili podmínky pro zabudování sociálního zařízení.
Provedli jsme kontrolu potoka, průchodnost, odstranění kmenů a nánosů.
V ulici Kulíšek bylo provedeno odčerpání a vyčištění studny.
Naše jednotka spolu s vedením obce ocenila
statečnost paní Libuše Zetochové, za
záchranu života našeho kamaráda, kterého
při fotbalovém turnaji postihla náhlá srdeční
příhoda.
Velmi důležitou profesní akcí bylo
instruktážní cvičení, ukázka zásahu u řeky
Bečvy, proškolení a zkušební kurz pro nové
členy. Součástí cvičení byla také prověrka
naší techniky.
Společné foto s paní Zetochovou a jejím manželem

Za JSDH Krhová
Radek Čapek

ČČK - Český červený kříž
Místní skupina Českého červeného kříže v Krhové provádí především školení první pomoci
nejen pro děti a mládež. Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální
povinností každého z nás. Jsme přesvědčeni, že tato služba je nutná a potřebná nejen při
různých společenských a sportovních akcích nebo při živelních událostech, ale i
v každodenním životě. Avšak činnost ČČK postupně zaniká z důvodu malé finanční
podpory a nezájmu občanů.
Zastupitelstvo obce chce čelit tomuto nezájmu, a proto přispělo organizaci částkou 15 000 Kč na udržení
činnosti této organizace.
Místní skupina Českého červeného kříže v Krhové vyzývá tímto dospělé i mládež obce Krhová ke spolupráci
a opětovnému oživení záchranného týmu ČČK v Krhové v kategorii mládež a dospívající.
Zájemci se mohou přihlásit přímo na Obecním úřadě v Krhové.
Rádi Vás uvítáme mezi námi.
Za ČČK v Krhové
Eliška Horáková

Myslivecké sdružení „SRNOVÁ“ Krhová
Mimo naši každodenní činnost spojenou se starostí
o les a lesní zvěř se naše myslivecké sdružení
„Srnová“ podílelo na pořádání 6. ročníku
mysliveckého a lesnického veletrhu pod názvem
„Krhová 2013“. Akci jsme zpestřili řadou
zvěřinových specialit.
Srpen byl ve znamení pořádání tradičního
mysliveckého výletu, který se mohl pochlubit
hojnou účastí zejména občanů Krhové. Myslivecký
výlet byl provázen příznivým letním počasím,
hudbou, zábavou, kolem štěstí a připravenou
širokou škálou zvěřinových pokrmů.
Mysliveckou chatu s výletištěm s názvem „Pod
Budičkou“ využíváme nejen pro výše uvedené větší akce, ale slouží i jako naše zázemí pro potřeby sdružení
(schůze, hony, brigády).
Pro své umístění v přírodě je chata hojně pronajímána jak občanům, tak i firmám a institucím k pořádání
různých oslav, firemních večírků, setkání a podobně. Areál výletiště také skýtá mnoho příležitostí pro děti.
V případě Vašeho zájmu lze chatu rezervovat na tel. číslech 723 928 333, 606 848 436 nebo 724 257 129.
Myslivecká činnost má funkci společenskou, která se kromě péče o zvěř a pobytu v přírodě vyznačuje
dlouholetými tradicemi a mysliveckým uměním. Vždyť právě česká myslivost byla uznána jako nehmotné
kulturní dědictví České republiky.
Myslivosti zdar!
Ing. Josef Šustek, jednatel MS Srnová

Včelaři
V červnu se v Krhové konal kurz pro začínající
včelaře. Proběhl na lesní včelnici nacházející se
nedaleko myslivecké chaty. Pořádali jej lektoři
Pracovní společnosti nástavkových včelařů Mgr. Jiří
Danihlík a RNDr. Leopold Matela. Zájem o kurz
stejně jako v předchozích letech převyšoval jeho
kapacitu. Byl koncipován jako celodenní pracovní
seminář. V teoretické části začínající včelaři viděli
potřebné včelařské vybavení, seznámili se
s problematikou včelích chorob, legislativou a získali
další odborné informace o chovu včel. Druhá část
kurzu byla praktická, účastníci si vyzkoušeli
samotnou práci se včelstvy. Letos přijelo
17 účastníků z různých koutů Moravy či Slezska, celý den panovala příjemná atmosféra. V závěru kurzu byly
vidět spokojené a zároveň i nadšené výrazy účastníků. Další kurz pro začátečníky je plánován až na rok
2014, více informací na www.psnv.cz a www.mojevcely.eu.
Za včelaře
Mgr. Jiří Danihlík

Václav-Fest 2013
pozvánka
Letos stejně jako loni na Václava 28. září pořadatelé
připravují v Paláci kultury a sportu v Krhové již třetí ročník
Václav-Festu. Tento hudební minifestival je po okolí známý
tím, že na něj pořadatelé zvou jen ty kapely, které hrají
vlastní autorskou tvorbu. Festival je multižánrový a nemá
žádné hudební hranice. Uslyšíte lehké akustické kytary
z oblasti folku, ale i tvrdé metalové rify. Pozvání přijala i
meziříčská legendární rocková kapela Droband. Její členové
jsou opravdovou ikonou nejen v této formaci, ale i dvorní
kapelou populárního divadla Schod ve Valašském Meziříčí.
Na pořádání této akce se podílí hlavně TJ Jiskra - oddíl
badmintonu. Pořadatelé Vás zvou nejen na kvalitní živou
muziku, ale také na vařený symbolický václavkový nebo jiný
houbový guláš! Samozřejmostí je i jiné tekuté občerstvení.
Srdečně zvou pořadatelé

Okénko sportu v Krhové
Rád bych Vás v tomto sportovním okénku informoval o sportovním dění v naší NOVÉ obci.
Po letošní dlouhé zimě nám tenisová sezona začala o něco později, ale o to
víc jsme se na první dotek s tenisákem těšili. Nejdříve proběhly brigády.
Uklidilo se po zimě, dosypala a zarovnala antuka, proběhlo válcování a
kropení. Mám radost z toho, že počet členů v tenisovém oddílu stoupá a že
zájem o tenis v Krhové je veliký. Jen mi dělá vrásky ta skutečnost, že máme
minimum mládeže a byl bych rád, kdyby se toto v budoucnosti změnilo.
Letos proběhly dva turnaje, a to tradiční Palát Open s hlubokou historií a
již devátý ročník Valzet cupu. Kvalitní úroveň měl prvně zmíněný turnaj,
který si nenechají ujít tenisté ze širokého okolí. Těší nás druhé místo
Krhové. Do konce roku nás čekají ještě dva turnaje.
Tělocvična se využívá hlavně pro hraní badmintonu a volejbalu. Vzhledem
k tomu, že léto je už za námi začneme ještě víc využívat tělocvičnu a
kulturák v jednom. Proto ji právem nazýváme Palác kultury a sportu. Nyní
v tělocvičně probíhají větší úpravy vnitřních prostor a za to díky Vám všem,
kteří jste se zúčastnili nebo i jinak podpořili letošní Velikonoční retropárty.
Zisk z této super akce ve výši 27 797,- Kč byl použit právě na tuto
rekonstrukci.
Chtěl bych touto cestou ze srdce poděkovat L. Stolaříkovi a
I. Zakopčanikovi za to, že se ve volném čase podílí na svépomocných pracích. Myslím, že se máme na co
těšit a že klubovna s barem budou mít po dlouhých letech novou tvář.
Sportu zdar!
Za TJ-Jiskra Jiří Mičola

Okénko fotbalu v Krhové
Oddíl kopané TJ Jiskry Krhové letos vyběhl do své 73. sezóny. Všichni doufáme, že tento ročník bude
úspěšnější než ten minulý, kdy naše první družstvo mužů neudrželo okresní přebor a spadlo do III. třídy.
V letošním ročníku 2013/14 bude TJ Jiskra zápolit ve třech soutěžích:
Muži A okresní soutěž III. třídy
Muži B okresní soutěž IV. třídy skupina B
Mladší žáci okresní přebor skupina B
Letošní pohyb hráčů:
Odchody: Badošek Libor (ukončení hostování VM), Fabián David (ukončení hostování VM).
Příchody: Peml Dennis (hostování z Podlesí), Včelný Radek (hostování z Poličné), Volek Aleš (hostování
z Hrachovce), Mikuš Petr (hostování z VM), Dub Karel (hostování z VM), Havel Ondra (nová registrace),
Bazalka Jakub (nová registrace).
V žákovské kategorii přešli čtyři hráči do starších žáků Juřinky. Jsou to: Koláček David, Pavlica Daniel, Kovář
Marian a Stratil Ivo. Do Valašského Meziříčí na střídavý start jsme pustili Josefa Sušně a Davida Tovaryše.
Přišli: Konečný Rostislav (střídavý start Juřinka), Bečka Darek, Marušák Radek a Mach Ondřej (všichni nová
registrace).
Dobrá zpráva pro fotbalový potěr!!!
TJ Jiskra Krhová od poloviny září rozjíždí fotbalovou přípravku „benjamínky“ pro věkovou kategorii
předškoláků a 1. + 2. třídy ZŠ. Trenérem přípravky je František Beneš. Nebojte se dovést děti, které se
mohou nezávazně vyzkoušet, zda je „ kulatý nesmysl“ okouzlí či ne. Platí i pro děvčata!
Podzimní domácí zápasy mužů:
B
SO
05.10.2013 Krhová – Zubří B
A
NE
06.10.2013 Krhová – Lužná
B
SO
19.10.2013 Krhová – Velká Lhota
A
NE
20.10.2013 Krhová – Juřinka B
A
NE
03.11.2013 Krhová – Leskovec
A
NE
10.11.2013 Krhová – Růžďka

v 15.00 hodin
v 15.00 hodin
v 14.00 hodin
v 14.00 hodin
v 13.30 hodin
v 13.30 hodin

Podzimní domácí zápasy mladších žáků:
NE
06.10.2013 Krhová – Dolní Bečva v 12.30 hodin
NE
13.10.2013 Krhová – Kelč
v 12.00 hodin
Ne
27.10.2013 Krhová – Kateřinice v 11.30 hodin
Termíny zápasů mohou být v průběhu podzimu změněny, proto sledujte aktuální změny v úterním Jalovci.
Srdečně zveme všechny příznivce fotbalu, přijďte Jiskru podpořit!
Za oddíl kopané Jaroslav Pavlica

Inzerce
Připravujeme pro Vás novou rubriku. Od příštího čísla Krhovského zpravodaje Vám zprostředkujeme
inzertní službu. Prostřednictvím e-mailu nebo odevzdáním inzerátu na Obecním úřadě v Krhové můžete
požádat o zveřejnění inzerátu. E-mailová adresa pro zaslání inzerátu je obec@krhova.cz.

Praktické informace
Kontaktní adresa:
Telefon a email:
Ostatní údaje:
Webové stránky:

Obecní úřad Krhová, Hlavní 205, 756 63 Krhová
730 517 162, obec@krhova.cz
IČ: 1265750, ID datové schránky: 85kpew4, Bankovní účet: 32 23 74 83 19/0800
www.krhova.cz

Úřední hodiny Obecního úřadu Krhová:
Pondělí
8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.00 hod.
Úterý
8.00 – 12.00 hod.
Středa
8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.00 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
Obecní úřad sídlí zatím v místní knihovně v budově ZŠ, boční vchod.
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

ZO Českého zahrádkářského svazu Krhová a obec Krhová pod záštitou starostky Sylvy Kristkové

srdečně zvou všechny občany na

Výstavu ovoce, zeleniny a květin
Kdy?
Kde?

pátek
25.10.2013
sobota 26.10.2013
Budova ZŠ Krhová

od 13:00 do 18:00 hod.
od 08:00 do 18:00 hod.

V sobotu 26.10. v 16 hodin proběhne vyhlášení vítězů soutěže
„Hezká zahrádka v Krhové“ a předání odměn vítězům.

V příštím čísle připravujeme:
Informace ze zahájení provozu obecního úřadu v nových prostorách. Článek ze slavnostního otevření
kontejnerové přístavby mateřské školy. Informace od sdružení „Hrádky beze skládky, o.s.“. Další informace
ze života spolků a sportovců v Krhové. Představíme další osobnost Krhové, zabrousíme do historie Krhové a
přineseme nové zprávy ze života obce.
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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.

