
Začalo to záměrem Valmezu postavit 
v Krhové skládku komunálního odpadu. 

Ta by připravila lidi v sousedství o klid 
a zničila by cennou přírodní lokalitu. Místní 
se skládkou nesouhlasili, nechali si od 
právníků Frank Bold poradit a začali se 
včas zapojovat do povolování. Od města 
však přicházely další schválnosti. Prodalo 
jim kulturní dům, pokusilo se zavřít školu 
a školku a rozprodat přilehlé lesy soukro-
mé fi rmě. Valašským Meziříčím se začaly 
šířit informace o korupci v zastupitelstvu.

Na přípravách místního referenda o odtr-
žení se podílela velká parta lidí. Sehnali 
potřebnou podporu, pečlivě propočítali 
ekonomické vyhlídky obce, seznámili 
s nimi občany, a pravidelně s nimi diskuto-
vali o budoucnosti Krhové. V den referenda 
uspořádali obecní veselici. Když bylo kolem 
půlnoci vyhlášeno, že si Krhová s přehle-
dem zvolila samostatnost, mohli to všichni 
společně rovnou oslavit.

„Veškerá naše snaha směřovala k lepší 
budoucnosti Krhové, z čehož pro nás sa-
mozřejmě plynou další povinnosti – a jsme 
si jich plně vědomi. Důležité je, že je to teď 
již pouze na nás všech, jakou si Krhovou 
uděláme,“ prohlásil Zdeněk Adamec, jeden 
z organizátorů referenda.

Krhová je samostatnou obcí od 1. 1. 2013. 
Zvolila si zastupitelstvo, které převzalo správu 

obecních věcí. Společně s občany pojmeno-
vali v Krhové ulice. Připravují plán proměny 
místa, kde byla plánována skládka, na pro-
stor, kde by místní mohli hezky trávil volný 
čas. Snaží se předcházet záměrům, které 
ohrožují kvalitu života v obci a nadále využí-
vají konzultací právníků Frank Bold. Školku, 
o kterou měli přijít, rozšířili o logopedickou 
třídu. Přistavěli ji svépomocí z kontejneru, 
s minimálními náklady a za pár týdnů. 

Lidem v Krhové se naskytla možnost posta-
vit si svou obec znovu od základů. Nadšení 
pro věc a pocit zodpovědnosti za místo, 
kde žijí, jim pomohly udělat za rok spoustu 
dobré práce. Těšme se na pokračování. 

60 let byla Krhová městskou částí Valašského Meziříčí. 
V posledních letech se vztah s městem pokazil natolik, 
až se místní odhodlali k odvážnému kroku. Letos tak vstoupila 
do druhého roku své existence samostatná obec Krhová.
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Chcete se i vy podílet na budoucnosti 
své obce? Obraťte se na Frank Bold.

www.frankbold.org
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