ZPRAVODAJ OBCE

KRHOV
___________________________________________
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou druhé vydání zpravodaje, kde se dovíte vše o
dění v obci za celý rok a co nového nás v příštím roce čeká. Předem bych vám
chtěl popřát jménem celého zastupitelstva obce Krhov příjemné prožití svátků
vánočních a šťastný nový rok .
starosta

__________________________________________________________
Zpravodaj obce Krhov, vydal Obecní úřad Krhov prosinec 2007
vytvořil: David Novák , Bohumil Pelán

- Příspěvek na opravu ohradní zdi

V tomto roce bylo vybudováno:
-

Oprava pozemních komunikace v obci

- Byla provedena výsadba zeleně okolo přístřešku autobusové zastávky

-

Obnova písma na pomníku padlým (v příštím roce 2008 to bude
60 let, kdy byl pomník postaven, financoval ho místní
ochotnický sbor)

- Koupě farské stodoly
- Byl přikoupen kontejner na směsné plasty
- Dávkovač na chlornan pro koupaliště
- Bylo zadáno zpracování územního plánu obce
- Byla zakoupena elektrocentrála

V příštích letech:



Uvažuje se o vybudování větrných elektráren od firmy KV
Venti. V naší obci proběhla veřejná schůze a následná anketa
pro výstavbu sedmi větrných elektráren, která výstavbu
schválila. Poté byla pořádána obcí exkurze na větrné
elektrárny do Pavlova.

!!!Důležité informace!!!
Úřední hodiny: ve středu od 18:00 do 19:00 hod.
Úřední hodiny účetní Ivana Dobrovolná:
pondělí- středa, pátek od 7:00 do 15:00 hod.
Knihovna- Milada Kořínková: pondělí 14:00-16:00
Možnost veřejného internetu v knihovně.
Smíšené zboží: Radmila Pekárková
pondělí: 9-10:30
úterý: 8-10:30
čtvrtek: 8-10:30
pátek: 9-10:30
sobota: 8-10
Kostel sv. Jakuba- mše svaté:
neděle: 11:00
středa: 18:00
Nově aktualizované amatérské webové stránky

www.krhov.wz.cz


Plánuje se výstavba ,,lokomotivy“ – posezení na hřišti na
podsádkách.

Pouť v roce 2008
Budou hrát tyto kapely:
pátek 25.7. Natuty
sobota 26.7. Duo Band
neděle 27.7. Túfaranka

Statistiky
Narození:

Šumpela Jakub, Krhov 87
Kleppová Amálie, Krhov 61

Úmrtí:

Urbánek Josef, Krhov 20
Kurtin Stanislav, Krhov 15

Přihlášení k trvalému pobytu:

Životní jubilea:

60 roků
70 roků

75 roků

80 roků

85 roků
90 roků
92 roků
96 roků
Nejstarší občané:

-

Rakšányová Naděžda, Krhov 59
Hobzová Tereza, Krhov 61
Vyklický Jiří, Krhov 67
- Divišová Marta, Krhov 8
- Pavlíková Bohumila, Krhov 82
- Dusík František, Krhov 58
- Nováková Květoslava, Krhov 4
- Cafourek Jan, Krhov 36
- Janků Anna, Krhov 60
- Janků Jaroslav, Krhov 60
- Saláková Věra, Krhov 5
- Abrahám Bohumil, Krhov 28
- Cafourek František, Krhov 47
- Mlejnková Marie, Krhov 77
- Janků Františka, Krhov 17
- Přepechal Josef, Krhov 71
- Škodová Anna, Krhov 33
- Hlavnička Josef, Krhov 55
- Kuchaříková Anděla, Krhov 49
- Divišová Marie, Krhov 8
- Cafourková Julie, Krhov 52

Cafourková Julie, Krhov 52 - 96 let
Divišová Marie, Krhov 8 - 92 let
Kuchaříková Anděla, Krhov 49 - 90 let
Padělek Jan, Krhov 7 - 86 let
Hlavnička Josef, Krhov 55 - 85 let

Kontakty:
Obec Krhov
Krhov 25
675 55 Hrotovice
okres Třebíč
kraj Vysočina
tel./fax.: 568 860 218
e-mail:obec.krhov@quick.cz
IČO: 00377988

Příspěvek od kronikáře:
Vážení spoluobčané.
Nabízím Vám zprávy o stavu v obci před sto lety. Pamětníci z té
doby nejsou a tak jsme odkázáni na písemné záznamy, které vypovídají
následující:
V roce 1907 byla otevřena pro veřejnost silnice z Bačic do
Krhova. Do té doby před úpravami (štětování a zaštěrkování) sloužila
jen jako polní cesta. Spojení směrem do Znojma obstarávala stará
Radkovská cesta (okolo Hrůzových) a okrajem Udeřic navazovala na
silnici vedoucí z Myslibořic do Radkovic. Zprovoznění silnice
předcházelo vybudování mostu na potoce z „Mlýnka u Myslibořic do
Bětky v lese“.
Dále se dovídáme, že skončilo hromadné pasení dobytka, které
obstarával obecní pastýř p. Karel Toman z Račic. Pastva začínala
v dubnu na den sv. Jiří a končila na svátek sv. Hedviky – před
posvícením. Odměna pastýře obnášela většinou naturálie, mouka, hrách,
čočka u movitějších přidali i něco ze zabíjačky. Hospodáři nechávali
část polí neosetých – úhorem, na kterých se potom pásl dobytek. Také se
páslo ve starém sadu a na loukách okolo staré cihelny až k lesu. Způsob
úhorů měl však svoji zápornou stránku, pole která nebyla osetá

neskýtala krmiva, která potom v zimě citelně chyběla. To se však už do
naší oblasti rozšiřovalo pěstování jetelů, jejich pěstování ukončilo
úhoření. Největšího rozšíření doznal jetel červený (luční), dále vojtěška,
jetel bílý zvaný plaňák, jetel švédský a žluťák. Nejvíce bylo ceněno a
také nejlépe zaplaceno semeno jetele červeného. Píce ze všech druhů
jetelů byla pro dobytek pravým dobrodiním.
Na přelomu 19. a 20. století se u nás také rozšířilo pěstování lnu.
Záhy byly známy jeho dobré vlastnosti. V zimě spřádali len do klubek,
ze kterých se zhotovovaly lana , panty zpracované na stavech
poskytovaly materiál na pytle, prostěradla, slamníky a jiné. Ještě
v padesátých letech vozili zpracovávat len do Zárubnic k Vodákům,
kteří měli vlastní stav.
Tolik z dob před sto lety. A o padesát let později:
Rok 1947, starostou obce byl zvolen Augustin Malena č.p. 13 po
Antonínu Kuchaříkovi čp. 1. Nadále pokračoval lístkový systém na
potraviny, na obuv a textil tyly tzv. body. V obci byl spořitelní a
záloženský spolek (na faře), který obstarával vklady a půjčky našim
občanům. Tělocvičná jednota „Orel“ pod vedením Rudolfa Hlavničky
st. Sdružovala část mládeže, ostatní chodili cvičit do Račic, kde působila
jednota „Sokol“. Kulturní oblast v obci vedl kroužek divadelních
ochotníků, kteří hráli divadelní představení, pořádali plesy a taneční
zábavy. Velmi jim k tomu pomáhala dechová hudba pod vedením
Františka Nováka st. .
Poválečným uspořádáním připadala naše obec okresem do
Moravského Krumlova, kam jsme patřili i před válkou. V roce 1947
skončil dvouletý plán obnovy národního hospodářství, tak zvaná
dvouletka. Byl dokončen odsun Němců z pohraničí – Sudet. Z Krhova
odešlo osidlovat do různých obcí pohraničí 65 lidí, všichni deputátníci
ze statku a bezzemci. V témže roce bylo založeno strojní družstvo.
Hospodáři pochopili, že stávající způsob obdělávání polí nestačí ani na
jejich obživu. Ze svých úspor zakoupili traktor Zetor 25, pluh, samovaz,
valník. Žel o všechny tyto stroje přišli o 3 roky později v r. 1950, že
nechtěli založit JZD. Za stroje nedostali žádnou náhradu, strojní
družstvo bylo z moci úřední rozpuštěno a zaniklo.

Ve stejném roce zažila obec velkou záplavu při jarním tání.
Rybník na návsi nestačil pojmout takové množství vody, která přetékala
po celé délce hráze. Usedlosti v dosahu potoka byly zatopeny, brodkem
se v té době nedalo projít. O co víc bylo vody na jaře, o to více scházela
během roku. Následovalo katastrofální sucho, nepršelo od jara až do
podzimu.
Tolik z minulosti.
Současnost se vůbec už nedá srovnávat s minulostí, v životě
občanů došlo k velikým změnám. Zvolili jste si zástupce, kteří se
svědomitě starají aby občané měli lékařskou dostupnost, spojení
s okolím a okresním městem, aby v obci fungovaly všechny služby a
aby byli všichni spokojeni a všem se nám v Krhově dobře žilo. Skončilo
partajničení a v obci je klid.
Dovolte mě na závěr abych Vám všem popřál klidné prožití
Vánočních svátků a do roku 2008 vykročte ve zdraví a s optimismem.
Jan Cafourek
kronikář

Krhov včera.....

Pohlednice Krhova z roku 1912

Krhov dnes.....

