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• Seniorská obálka • Betlém Krhová • Expedice Základka

Úvod starostky
Milí Krhovjané,
poslední měsíc v roce je také časem pro hodnocení. Ohlédněte se
se mnou kolem sebe a připomeňme si, co jsme pro rozvoj naší obce
udělali. Velkou podporu mají naše školská zařízení. Především
z toho důvodu, že kvůli nim vznikla naše samostatná obec Krhová. Nedovolili jsme zavření školy ze strany města, spojili jsme se a
v rámci místního referenda o samostatnosti Krhové jsme vyslovili
podporu škole pro naše děti. Naše Základní škola Krhová je kompletně zrekonstruovaná, pedagogický sbor je pevný a u dětí oblíbený. Děti do naší rodinné školy chodí rády a to nejen proto, že ve
škole získají přátele na celý život. Škola je nejen základem života, ale
i srdcem naší obce Krhová.
Mateřská škola Krhová letos dostala nový kabát a své logo na
fasádu. Zateplili jsme poslední část komplexu školky a zároveň rozšířili třídu Rybiček.
V obecním domě jsme zahájili velkou rekonstrukci pro výstavbu
čtyř bytových jednotek nových obecních bytů. Zároveň jsme budovu zpřístupnili venkovním výtahem až do horního patra. Čtyři bytové jednotky budou určeny k pronájmu našim občanům. Pravidla
přidělení bytů budou projednána na zastupitelstvu. Přihlášky bude
obecní úřad přijímat až v příštím roce.
Bezmála 3 mil. korun jsme investovali do opravy našich komunikací. Komunikace pro opravu vybíráme především podle jejich
stavu. V rámci údržby jsme opravili novým povrchem komunikaci na ulici Barvířka a Pod Jehličnou. Z důvodu velké investice
jsme v letošním rokem zrealizovali první etapu ze tří - komunikace
Hrádky. Následně jsme provedli navíc i další úpravy, které nebyly
v projektu. Opravy komunikací jsou položkou, která je součástí našich každoročních investic.
V rámci sekce Informace z Obecního úřadu Krhová Vás informujeme v každém zpravodaji o dalších našich činnostech a

aktivitách. Z výčtu tohoto roku bych ráda zmínila pořízení nového
dopravního prostředku pro naše hasiče a umístění sochy sv. Josefa
v kapličce. Také jsme letos pracovali na projektu obnovy zeleně na
hřbitově (oplocení) a opětovného zpřístupnění staré úvozové cesty
ze hřbitova na ulici Hrádky.
To byla krátká rekapitulace toho, co se nám podařilo v roce 2019.
Teď bych ráda nastínila, na čem pracujeme nyní. Vstoupili jsme do
jednání s mikroregionem Vsetínsko o zpracování projektu Čisté řeky
Bečvy 3, kam bychom zahrnuli stavebně povolenou dokumentaci
kanalizace Krhová do žádosti o dotaci. I přes prvotní zájem okolních
obcí jsou výdaje spojené s kanalizací tak finančně náročné, že některé z nich od podání projektu odstoupily. My se i nadále budeme
snažit sehnat finanční prostředky na zbudování kanalizace. Zároveň
se snažíme najít řešení vodovodního řádu na ulicích Pod Jehličnou,
Pod Horami, Zahájenka, V Břízkách a dalších, kde jsme zahájili dotazníkové šetření a čekáme na odezvu občanů. Současně připravujeme
podání žádosti o dotaci na osm projektů, z nichž bych ráda zmínila
projekt na víceúčelové hřiště pro míčové hry u budovy Základní
školy Krhová.
Na dobrých výsledcích obce se podílelo mnoho našich občanů,
spolků a zájmových organizací. Vám, kteří jste jakkoliv přispěli
k dobrému jménu naší obce, patří velký dík a uznání.
I my máme pro vás malý dáreček v podobě obecního kalendáře,
který naleznete ve svých schránkách. Osobně jsem ráda, že můj nápad se ujal a kalendář máte v oblibě.
Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, klidu a
sváteční pohody v přítomnosti Vašich blízkých.
S vřelým pozdravem Vaše starostka
Ing. Kateřina Halaštová

Informace z Obecního Úřadu

Informace z Obecního Úřadu

Nové bytové jednotky v Obecním Domě
Čtyři bytové jednotky budou určeny k pronájmu našim občanům. Pravidla přidělení bytů budou projednána na zastupitelstvu. Přihlášky bude obecní úřad přijímat na začátku příštího roku.

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Umístění Sv. Josefa na kapli

Poděkování Jirky Janiše

V nice umístěné na průčelí naší kaple byla historicky umístěna
socha sv. Josefa s Ježíškem. Ta byla v minulosti ale ukradena
a potom byla nahrazena sádrovým odlitkem Panny Marie. Při rekonstrukci kaple v roce 2016 jsme se rozhodli pro navrácení sochy sv. Josefa. V tomto roce byly práce na soše dokončeny a 27.
října byla socha při příležitosti hodové mše vysvěcena.

Na začátku roku Charita Valašské Meziříčí spolu s obcí Krhová
uspořádala benefiční ples. Výtěžek z tohoto plesu byl věnován
hendikepovanému občanovi naší obce, vysokoškolskému studentovi Jirkovi Janišovi. Jirka vybrané finance využil k pořízení
nového invalidního vozíku.
V říjnu nám Jirka zaslal krásné poděkování.
Vážení,
chtěl bych Vám sdělit radostnou zprávu! Po dlouhých peripetiích s vyřizováním všech potřebných náležitostí jsem si konečně
v polovině září odvezl z Meyry v Ostravě svůj nový invalidní vozík.
Rád bych touto cestou srdečně poděkoval především Charitě
Valašské Meziříčí, která uspořádala benefiční ples, dále všem
hodným lidem, kteří finančně přispěli na to, abych si mohl pořídit kvalitnější vozík, který mi usnadní pohyb a pomůže nejen při
volnočasových aktivitách, ale i při studiu. Zároveň mnohokrát
děkuji Obecnímu úřadu v Krhové v čele s paní starostkou, Ing.
Kateřinou Halaštovou. Také ona má na tomto dobrém skutku velkou zásluhu.
Ještě jednou děkuji a ve Vaší obětavé práci Vám přeji mnoho
úspěchů.
S pozdravem
Jirka Janiš

Vyhodnocení ankety „Hřiště pro všechny v Krhové“

Nový dopravní prostředek jednotky sboru
dobrovolných hasičů krhová
Krhovská jednotka SDH, která je zařazena v kategorii plošného
pokrytí JPO V, využívala ke své činnosti nákladní automobil značky Avia s rokem výroby 1978. Z důvodu stáří, špatného technického
stavu a nespolehlivosti se zastupitelstvo obce Krhová rozhodlo pro
nákup nového vozidla a schválilo podání žádosti o dotaci na akci
„Pořízení nového automobilu pro JSDH Krhová“ v rámci programu
Ministerstva vnitra. Zároveň vedení obce podalo pro dofinancování
žádost na Zlínský kraj.

Tento projekt „Krhová – dopravní
automobil“ je spolufinancován Programem MV-GŘ HZS ČR „Dotace
pro jednotky SDH obcí“ a je spolufinancován Zlínským krajem.

Základ hřiště máme zpracovaný. Jedná se o domeček se skluzavkou a prolézačky, vodní prvek s pumpou ze stávající studny.
Anketa pro výběr varianty je doplnění návrhu a dopracování pro
finální podobu hřiště.
Ve veřejném hlasování v anketě s názvem „Hřiště pro všechny
v Krhové“ jste vybrali zemní trampolínu.

Podání žádostí o dotaci bylo úspěšné. Obci Krhová byla poskytnuty dotace od Ministerstva vnitra ČR a Zlínského kraje na pořízení
nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Krhová.
Na základě výběrového řízení byla vybrána firma MOTO-TRUCK
CZ s.r.o. z Přerova. Pořizovací cena nového automobilu Mercedes
Benz 4x4 Sprinter je 2 280 850,- Kč, z toho dotace činí 750 000,- Kč.
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Přehled pořízení majetku, investičních akcí za rok 2019
Budovy v majektu obce Krhová
Stavební úpravy mateřské školy – pavilon A2 (zateplení a rozšíření třídy)
Stavební úpravy budovy čp. 441 Bří Podmolů (nové obecní byty)
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Nový dopravní prostředek (Mercedes Benz 4x4 Sprinter)

MESOH

Náklady
1 816 400,00 Kč
3 853 100,00 Kč
Náklady
2 280 850,00 Kč
Z toho dotace 750 000 Kč
Náklady
313 800,00 Kč
119 000,00 Kč
Náklady
1 813 250,00 Kč
1 374 110,00 Kč
331 000,00 Kč
Náklady
520 000,00 Kč
12 421 510,00 Kč
Náklady
2 363 000,00 Kč
235 000,00 Kč
201 300,00 Kč
100 000,00 Kč
2 899 300,00 Kč

Veřejné prostranství a ostatní rozvoj obce
Stroj - Rider Husquarna
Nové veřejné osvětlení (schody od vlakové zastávky "na dílcách")
Místní komunikace, mosty a chodníky
Místní komunikace - rekonstrukce Hrádky
Místní komunikace - oprava Barvířka a Pod Jehličnou
Místní komunikace - opravy výtluků a havarijního stavu vozovky
Ostatní
Dopravní prostředek - KIA SPORTAGE
Celkem
Ostatní služby, podpora a další
Dopravní obslužnost - zajištění MHD
Veřejná finanční podpora TJ Jiskra Krhová
Kofinancování sociálních služeb
Veřejná finanční podpora zájmových sdružení
Celkem

V obci Krhová je zaveden Motivační a evidenční systém
pro odpadové hospodářství
Každý pytel s plastem nebo papírem, svazek papíru či kartonu
musí být označen vlastním kódem, aby byl načten do vašeho
odpadového účtu. www.mojeodpadky.cz

Jak označit pytel visačkou s čárovým kódem
1.
2.
3.

Vytvoříme si visačku např. z papírové krabičky.
Doprostřed visačky nalepíme čárový kód – čárový
kód nesmí být zvlněný, musí být napnutý!!!
Visačku přivážeme k úvazku pytle.

Informace z obecního úřadu – odpadové hospodářství
SAZBA POPLATKU za nakládání s komunálním odpadem činí 450 Kč/ za rok na osobu.

Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Skutečně vynaložené náklady
za provoz systému

Počet obyvatel

Cena za provoz
systému na
osobu za rok

Místní poplatek
dle obecně
závazné vyhlášky

Doplatek pro
obec Krhovou za
provoz systému
na osobu za rok

Rok 2016

1 208 564 Kč

2 003

603 Kč

490 Kč

113 Kč

Rok 2017

1 110 183 Kč

2 023

549 Kč

490 Kč

59 Kč

Rok 2018

1 300 409 Kč

2 071

628 Kč

450 Kč

178 Kč

Rok 2019

1 394 013 Kč

2 135

653 Kč

450 Kč

203 Kč

Pokud bude nepříznivé počasí, přelepte prosím visačku s čárovým kódem izolepou. Pokud je kód navlhlý či nečitelný, není
možné ho načíst.
Video návod jak správně označit pytel visačkou s čárovým kódem naleznete na odkazu: www.mojeodpadky.cz/oznaceni-visackou
KAŽDÁ POPELNICE musí být označena.
POPELNICE BEZ OZNAČENÍ UNIKÁTNÍM KÓDEM (EANEM) PŘI SVOZU ODPADŮ NEMŮŽE BÝT VYVEZENA.
V případě dotazů se obraťte na sekretariát Obecního úřadu Krhová, paní Grygaříková tel. 730 517 146, email: obec@krhova.cz

SVOZOVÝ KALENDÁŘ OBCE KRHOVÁ
Skutečné náklady obce Krhová předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 1 394 013 Kč
a byly rozúčtovány takto:
Skutečné náklady → 1 394 013 Kč / 2 135 = 653 Kč
Náklady 1 394 013 Kč děleno 2 135 (2069 počet osob s pobytem na území obce + 66 počet staveb určených k individuální rekreaci,
bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 653 Kč.
Z toho vyplývá, že sazba poplatku by mohla být 650 Kč za rok na osobu. Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Krhová je
z částky 650 Kč stanovena sazba poplatku obecně závaznou vyhláškou ve výši 450 Kč.
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Termíny svozu komunálního odpadu:
Termíny svozu pytlů s plastem:
Termíny svozu pytlů s papírem:

3. 1., 17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 24. 4.,
8. 5., 22. 5., 5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8., 28. 8., 11. 9., 25. 9., 9. 10., 23.
10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12.
3. 1., 7. 2., 6. 3., 3. 4., 1. 5., 5. 6., 3. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10.,
6. 11., 4. 12.
28. 2., 24. 4., 26. 6., 28. 8., 30. 10., 25. 12.
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Střípky ze základní školy
Čtvrtina školního roku je úspěšně za námi, připravujeme se na
vánoční svátky a hodnotíme první část školního roku.

Erasmus plus
Po dvou letech dospěl projekt Erasmus ke svému zdárnému konci. V rámci projektu se pí. uč. Hořanská zúčastnila dvou zahraničních studijních pobytů a získané poznatky může uvádět do
praxe ve výuce angličtiny. Projekt jsme prezentovali veřejnosti
při tzv. Erasmus Days, kdy jsme připravili
v dopoledních
hodinách workshop angličtiny pro děti z mateřinky a odpolední
vystoupení žáků pro rodiče i širší veřejnost. Při této příležitosti
jsme nově vybavili učebnu anglického jazyka.

Z projektových financí jsme pořídli 10 ks nových notebooků
pro žáky, doplnili jsme je on-line licencí na výukové programy,
a tak můžeme některé hodiny oživit a doplnit o práci v těchto
programech.
Keramický kroužek začal pracovat v říjnu a pod vedením pí.
uč. Jirákové vznikají první výrobky. V době přípravy Zpravodaje pracujeme na vánočních dárečcích pro rodiče. Ve spolupráci
s mateřskou školou také připravujeme dílničky pro mateřinku,
ve které si děti vyrobí dáreček pro své blízké.
V rámci naplňování Minimálního preventivního programu
proběhla beseda se žáky na téma „Kyberšikana a sociální sítě“.
Lektor tohoto programu prezentoval žákům praktické příklady
důsledků nezodpovědného chování nejenom na sociálních sítích.
Vysvětlil dětem, jak si zabezpečit osobní i citlivé údaje, jak se
chovat při přijímání prémiových SMS, jak zabezpečit různá volání na mobilním telefonu.

Návštěva divadla v Novém Jičíně
Ve středu 20.11. jsme zajistili pro žáky návštěvu Beskydského
divadla v Novém Jičíně, kde děti měly možnost zhlédnout představení hostujícího souboru ze Zlína s názvem „O princezně, která ráčkovala“. Představení bylo propojeno množstvím písniček,
které si děti mohly zazpívat společně s herci.
za ZŠ Krhová Mgr. Ivana Pavlicová

Výrobky keramického kroužku

Šablony II - projekt v rámci Operačního programu Výzkum,
věda, vzdělávání
V září započala realizace nového projektu. V projektu organizujeme několik mimoškolních aktivit, což jsou zájmové kroužky
pro žáky. Svá setkání zahájily kluby deskových her, komunikace
v cizím jazyce i badatelský klub.
Badatelský klub jsme zaměřili na environmentální výchovu
a ochranu přírody. Při jedné schůzce účastníci pomáhali s obnovením a vyčištěním studánky U Milířů. Při dalším setkání
jsme navštívili nově obnovené tůně v blízkosti řeky Bečvy, které
jsou důležité pro zadržení vody v krajině a také jsou domovem
drobných živočichů. Odborný výklad dětem provedl Milan Orálek z ČSOP Valašské Meziříčí.

Výrobky keramického kroužku

Lektorské programy v zámku Lešná
V pátek 25.10. jsme s dětmi vyrazili do blízkého zámku v Lešné u Valašského Meziříčí a zúčastnili se dvou lektorských programů pořádaných Muzeem Regionu Valašsko. První program
s názvem „Zvířata v lese“ byl zaměřen na naši faunu a zavlečené
druhy zvířat, která se stávají součástí naší přírody. Výklad byl
doplněn expozicí v prostorách zámku i následnou projekcí krátkých filmů.
Druhý program se zabýval valašskými tradicemi, konkrétně
pohádkovými bytostmi specifickými pro náš kraj. V podobě hraného příběhu se děti mohly seznámit například s Húkalkou (což
je zakletá nevěsta, která húkáním láká mládence k tanci), nebo
také s Morou, která na člověka útočí při spánku a způsobuje tzv.
noční můry. Působivé provedení pohádky přímo v zámeckých
pokojích vtáhlo děti do samotného děje, takže se nakonec staly
aktéry příběhu a pomáhaly Húkalku vysvobodit.

Putování se světýlky
Tradiční akce školy se letos opět vydařila. Sešli jsme se ve čtvrtek v prvním listopadovém týdnu u samoobsluhy Hruška a vyrazili za svitu různých světýlek na večerní procházku ztichlou
Krhovou. Cílem našeho putování se stalo fotbalové hřiště, zde
se mohli účastníci občerstvit a strávit pár příjemných chvilek,
dospělí v družném hovoru a děti při ještě družnějších hrách se
světýlky. O zakončení večera se postaral tradiční ohňostroj.
Děkujeme všem za pomoc při organizaci, hasičům za dohled
nad bezpečností průvodu, fotbalistům za provoz bufetu a mateřské škole za přípravu čaje pro děti.
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Seniorská obálka

ZŠ Krhová

SENIORSKÁ OBÁLKA MŮŽE POMOCI I VÁM
Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko pořídil pro seniory takzvané seniorské obálky, které mohou pomoci zachránit život.
Jedná se o aktivitu realizovanou v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR za spolupráce s integrovaným záchranným systémem Zlínského kraje pod záštitou Zlínského kraje a ministra zdravotnictví.
Obálky byly distribuovány do obcí Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka,
Oznice, Podolí, Police, Poličná, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota a Zašová.
Seniorská obálka pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením v tísni a ohrožení zdraví nebo života. Často se stává,
že přivolaní zdravotníci záchranné zdravotní služby, hasiči nebo policisté nemají o osobě, v jejíž domácnosti zasahují, potřebné informace.
Tomu by měla zamezit seniorská obálka, kterou tvoří:
plastová obálka s magnetickým proužkem k přichycení na lednici v domácnosti
formulář I.C.E. karta s praktickými informacemi o osobě v domácnosti
pravidla pro vyplnění
Záchranáři jsou o distribuci obálek do vaší obce informováni a v případě potřeby tak budou seniorskou obálku ve vaší domácnosti hledat na lednici, aby ji mohli využít při záchraně vašeho života.
Blíže se můžete s podobou karty a jejím účelem seznámit prostřednictvím následujícího videa:
https://www.youtube.com/watch?v=PVuaHthyJhA
Kde získám plastovou obálku?
Plastová obálka je zdarma k dostání na Obecním úřadě Krhová, Bří Podmolů 441. Dostat ji můžete také od pracovníků vybraných
poskytovatelů sociálních služeb (např. z Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí, Diakonie ČCE – hospic Citadela, Domova
pro seniory Valašské Meziříčí a Charity Valašské Meziříčí).
Kdo mi pomůže s vyplňováním I.C.E. karty?

V nouzi vám pomůže jen správně vyplněná I.C.E. karta. Pečlivě si přečtěte Pravidla pro vyplnění, která vám
byla předána spolu s obálkou a kartou. Neváhejte požádat o pomoc své příbuzné, pracovníky odboru sociálních
věcí Městského úřadu Valašské Meziříčí (tel. 571 674 558 nebo 571 674 565) nebo pracovníky sociálních služeb (např.
z Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí, Diakonie ČCE – hospic Citadela, Domova pro seniory Valašské Meziříčí a Charity Valašské Meziříčí). Pamatujte, že jedny z nejdůležitějších informací jsou pro záchranáře kontakty na blízké osoby. I.C.E. kartu pravidelně aktualizujte, je velmi důležité, aby informace nezastarávaly.
Jak se I.C.E. karta vkládá do obálky a kam se umisťuje?
I.C.E. kartu přeložte na třetiny a vložte do plastové obálky tak, aby byla vidět třetina zadní strany s výrazným nápisem I.C.E. karta.
Poté obálku připevněte na kovový povrch lednice.
Kde najdu novou I.C.E. kartu, když ji budu potřebovat aktualizovat?
Formulář I.C.E. karty je volně ke stažení a vytištění na webových stránkách Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko
http://www.meziricsko.cz/seniorska-obalka/
V případě, že nemáte možnost tisku, vytisknou vám ji na požádání na vašem Obecním úřadě Krhová.
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ICE kartu
můžete označit
piktogramy

údaje méně
závažné

ZELENĚ

doporučené
údaje

ŽLUTĚ

údaje
důležité
k vyplnění

ČERVENĚ

I.C.E. KARTA

pořaDí jméno a příjmení

Souhlasím s využitím těchto údajů
pro potřeby IZS při mém ošetření.
www.seniorivkrajich.mpsv.cz

měSto

2019

Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte!
Umístění: Viditelné místo v bytě.
Zvenku na dveře lednice magnetkou či
na vchodové dveře ze strany bytu. Jsou
to první dveře, jimiž složky záchranného
systému prochází.
Aktuálnost: Prosíme, udržujte
údaje aktuální! Vyměňte obálku
vždy při změnách léků, kontaktů,
po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo,
tyto údaje je zdravotnická záchranná
služba schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka,
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět,
jaké máte současné nemoci a zda jste
nemoc prodělali před rokem nebo před
20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky,
včetně množství (například 80 mg),
dále dávku (například 1 tableta)
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké = rodinní
příslušníci, sousedé či přátelé,
je to zcela na Vás.
Telefon pomůže v případě zajištění péče
o pečujícího nebo o domácího mazlíčka.

PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ

SENIORSKÁ OBÁLKA

Projekt Implementace
politiky stárnutí na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./ /15_017/0006207 MPSV

za oblast zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch,
MHA ministr zdravotnictví

I.C.E. KARTA

www.mpsv.cz
www.mzcr.cz
a na webových stránkách krajů

Formulář ICE karta je ke stažení

https://www.facebook.com/seniorivkrajich/

K využití: občan/ka, bydlící v domácím prostředí sám/a;
senior, včetně toho, který využívá terénní sociální služby;
osoba se zdravotním postižením a kdokoliv další,
kdo považuje tuto podporu pro sebe za podstatnou.
Život je dar, a kéž jej můžeme smysluplně prožít
a je-li to možné, ve zdraví.

Kolektiv autorů

• Kontakt na praktického lékaře napomůže
při zjištění dalších informací.
• S vyplněním karty Vám mohou pomoci
Vaši blízcí nebo praktický lékař.
• V případě, že jste byli v poslední době hospitalizováni,
vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu.
• Je zde uvedeno mnoho zdravotních údajů, které
pomohou záchranářům rozhodnout o tíži Vašeho
aktuálního stavu a optimální terapii na místě
nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.
• Svým podpisem stvrzujete, že údaje jsou pravdivé
a že je mohou záchranné složky využít v případě
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života.
• Neotvírejte však své dveře bez zábran každému!
• Využívejte „bezpečnostní řetízek“ a „kukátko“
na dveřích.
• Osvědčuje se mít v domě také „hlásiče kouře“.

Několik doporučení závěrem:

za oblast sociálních věcí
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
ministryně práce a sociálních věcí

Udělena celorepubliková záštita:

Projekt: Implementace politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018

Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života
VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM

Datum vyplnění
ZDravotní
pojIšťovna

jméno a příjmení, tItul
Dat. naroZení
nebo r.Č.

alergIe

nemocI
oD kDy ?

léky – náZev
Dávka

vZtah

podpis

Dávkování

kontakty na blíZké oSoby
telefon

1

2

3

jméno a kontakt na
praktIckého lékaře

MŠ Krhová
Návštěva pedagogů z Chorvatska v MŠ Krhová

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

Ve dnech 7. a 8. října 2019 poctily svou návštěvou naše zařízení
tři paní učitelky z MŠ Ferdy Mravence z Chorvatska.
Připravili jsme pro ně seminář z oblasti vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve speciálních třídách běžné
MŠ, zřízenými dle §16 odst.9 ŠZ. Prohlédly si celý areál naší
mateřské školy.
Paní učitelky zhlédly
řízené činnosti ve třídě
pro děti s vadami řeči.
Jednalo se o skupinovou práci s využitím
Metody dobrého startu, kterou využíváme
k rozvoji dechových,
artikulačních cvičení,
rytmizaci a melodizaci
lidových písní s využitím „drum bubnů“.
Prostřednictvím
této
metody lze procvičovat
i prostorovou orientaci,
grafomotoriku, jemnou
motoriku a další kompetence potřebné nejen pro rozvoj řeči. Zajímaly se o autorku
této metody, kterou je Jana Swierkoszová, kolegyně dostaly kontakt na autorku a její školení, které je podmínkou pro realizaci
metody. Pobavili jsme se při vyslovnosti některých českých jazykolamů, které činily daruvarským pedagogům potíže.
Paní učitelky zajímaly taképraktické ukázky individuální logopedické péče jednotlivých dětí u zrcadla, zpracované individuální vzdělávací plány, námi zpracované metodické listy k nápravě
jednotlivých hlásek a pedagogická dokumentace.

Druhý den paní učitelky navštívily 2 speciální třídy pro děti
s vadami zraku, které jsou zaměřené pro děti s tupozrakostí,
šilhavostí. Jelikož v MŠ provádí ortoptickou péči na přístrojích
i ortoptická sestra, financovaná oční lékařkou, která zajišťuje garanci ambulantní ortoptické péči, mohly si paní učitelky vyzkoušet i přístrojové vybavení cvičebny. Vyzkoušely si, jak vidí tupozraké a šilhavé dítě
s poruchou binokulárního vidění
a nestačily se divit,
že vidí jinak, než
předpok lá d aly!
Přitom stačilo se
do přístroje podívat
soustředěně
a správně. Uznaly,
že cvičení nejen na
přístrojích je pro
tupozraké děti velmi náročné.
Vyměna zkušeností a způsobů práce v předškolních zařízeních
byla pro obě strany přínosná, diskutovali jsme také o integraci
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných třídách
MŠ, které také realizujeme s podporou asistentů pedagoga.
Shodli jsme se na tom, že způsob financování mateřských škol
v Česku a Chorvatsku se sice liší, ale administrativní zátěž pedagogů je v obou zemích přibližně na stejné úrovni. Na oplátku
jsme byli i my pozváni na výměnné setkání pedagogů.
Děkujeme za oboustranně přínosné setkání, které proběhlo
v srdečné a komunikativní atmosféře, naladěné na stejné vlnové
frekvenci.
Šuláková Vladislava, Věra Čačková

Celou školku máme krásnou!

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.
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Tuto větu jsme si s radostí řekli, když se dokončila venkovní
fasáda hlavní budovy školky. Naše logo „ Jsme všichni na jedné
lodi“ , které zdobí čelní stěnu hlavní budovy, jsme si vymysleli
téměř před 25 lety. Jsme pyšní na to, že je pořád aktuální. Celé
prázdniny jsme byli na jedné lodi s pracovníky obce a realizační
firmou.
Velké poděkování patří vedení Obce Krhová a jejich technickým pracovníkům, kteří obětavě pomáhali při všech činnostech,
které byly potřeba. Zvlášť pořádné chlapy jsme potřebovali při
vyklízení prostor třídy Rybiček, kde se rušila lodžie a o tento
prostor se zvětšovala třída. Měnily se podlahové krytiny v obou
běžných třídách, vypínače a zásuvky, obnovovaly se olejové nátěry v prostorách provozní části budovy, rekonstruoval se výtah
včetně obkladů.

Nejnáročnější pro nás byla časová tíseň s dokončovacími pracemi, které obsahovaly malování, úklid celého objektu, dokončování marmolitu na podezdívkách a schodech.
Byli jsme rádi, že se vybudoval nový chodník kolem přední
části budovy a konečně zmizel poslední kus starého asfaltu. Teď
už tady opravdu nic nepřipomíná „Akci Z“ z roku 1977!!!
Nemalou zásluhu na hladkém průběhu prací, spojených s rekonstrukcí a následným nekonečným úklidem měli také všichni
zaměstnanci naší mateřské školy.
Všem patří velký dík za přípravu, realizaci a dokončení náročné rekonstrukce.
Za vedení školy:
Vlaďka Šuláková, Věra Čačková, Zdeňka Vávrová

Záchranná služba
Hasiči
Policie ČR
Integrovaný
záchranný systém

Městský úřad Valašské Meziříčí
odbor sociálních věcí

571 674 565, 571 674 558
www.meziricsko.cz
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MŠ Krhová
Workshop pro rodiče na téma „ Budu školákem?“
V době vánočních prázdnin, kdy rodiče tráví více času se
svými dětmi, bude vhodné zamyslet se u předškoláků, zda
jsou děti zralé pro vstup do základní školy.
Rozhodnutí rodičům může usnadnit připravovaný workshop,
vedený Mgr. Lenkou Bínovou, pod názvem „Ve školce mi bylo
fajn, ale budu školákem-jak nejlépe své dítě připravit na přechod do ZŠ – připravený předškolák.“ Workshop proběhne ve
velké zasedací místnosti
na Městském úřadě ve Valašském Meziříčí.
S paní magistrou Bínovou se rodiče měli možnost setkat
v září tohoto roku.
Zajímavostí na této aktivitě je to, že workshop s rodiči navazuje na seminář pro pedagogy pod názvem „Školní připravenost, aneb co by měl předškolák umět, aby obstál v základní

škole.“ Přínosem tohoto setkání bude zpětná vazba z pohledu
pedagoga a rodiče na připravenost k nástupu do 1. třídy ZŠ.
Kurz a workshop je bezplatný, pro rodiče i učitele, protože je
hrazen z projektu MAP ORP Valašské Meziříčí II..
Pokud po workshopu s odborníkem na slovo vzatým budete
mít stále pochybnosti o jeho vstupu do ZŠ budeme rádi, když
se na učitelky MŠ obrátíte, jak postupovat při odkladu školní
docházky. Jde o zdlouhavý proces, kdy je nutné se již v lednu
objednávat k vyšetření do poraden ( pro děti z běžných tříd
vyšetření zajišťuje Pedagogicko psychologická poradna ve
Valašském Meziříčí)
Odklad školní docházky u dětí ze speciálními vzdělávacími
potřebami vyřizují příslušná Speciální pedagogická centra,
která v průběhu celého roku spolupracují se speciálními třídami.

Projekt „Koukají na nás správně?“

Vánoční prázdniny

Maše mateřská škola již několik let zajišťuje screeningové vyšetření zraku,které bude provádět PRIMA VIZUS, o.p.s.
V tomto školním roce je dohodnutý termín vyšetření na
25. února 2020, v 8.30 hodin.
Vyšetřeny mohou být děti již od jednoho roku. V minulých
letech tato vyšetření odhalila závažné zrakové vady u několika
dětí, které byly na základě dalších vyšetření a doporučení poradenského zařízení zařazeny do našich očních tříd. U zjištěné
tupozrakosti a šilhavosti je důležité včasné nastavení ortoptické
léčby, která je nejúčinnější do 7mi let věku dítěte.
Zákonní zástupci podepíší souhlas s vyšetřením svého dítěte
přístrojem Plusoptix v rámci projektu „ Koukají na nás správně?“
Preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí
není hrazeno zdravotními pojišťovnami a poplatek za vyšetření
činí 150,- Kč.

Po dohodě se zřizovatelem bude v době vánočních prázdnin
mateřská škola uzavřena stejně jako základní škola od 23. 12.
2019 do 3. 1. 2020.
Provoz mateřské školy v novém roce zahájíme 6. ledna 2020.
Přejeme krásné vánoce plné lásky, klidu a pohody….!!!

Den poezie „Otevřete oči“
V úterý 12. listopadu se MŠ Krhová a Gymnázium FP zapojili
do celostátního Dne poezie. V letošním roce bylo zadáno téma
“Otevřete oči“.
Příjemné odpoledne probíhalo v městské knihovně, kde děti
a studenti společně tvořili, četli si i povídali.
Motivací pro společnou práci byla pohádka “Zamrzlá studánka“
od valašského spisovatele Josefa Strnadela.
Jitka Joštová
MŠ Krhová
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Spolek
Vítání
Šikovné
občánků
ruce

Senioři Krhová

ZO ČSŽ Krhová spolek Šikovné ruce

Senioři hlásí.............

Blíží se konec roku 2019 a tím i letošní aktivity spolku. Během
roku jsme navštívily velikonoční Kreativ v Ostravě a dále pak
výstavu patchworku v Prostějově, tvořily jsme v rámci spolku
nové výrobky.
Od ledna roku 2020 opět počítáme s tím, že každou první středu
v měsíci (kromě prázdnin) se budeme scházet se všemi, kdo mají
zájem se něco nového naučit nebo se jen nechat inspirovat anebo
si jen se všemi popovídat. Schůzky se uskuteční v naší místnosti

v areálu Obecního úřadu v ulici Bratří Podmolů v Krhové.
Závěrem bych Vám všem chtěla popřát k blížícím se vánočním svátkům co nejmíň předvánočního stresu, hodně vánoční
pohody a co nejvíce splněných přání, do roku 2020 hodně zdraví,
úspěchu a spokojenosti.
Iveta Holzerová
Spolek Šikovné ruce

Václav-fest 2019
O týden později než obvykle se z organizačních důvodů konal
už devátý ročník multižánrového festivalu Václav-fest. Naštěstí to
hudební fanoušky nerozhodilo a nejen my pořadatelé, ale i učinkující se mohli těšit z rekordně vysoké návštěvy. Velikou zásluhu na tom měla mladá ambiciozní punkrocková kapela FUTURE
GUYS, kterou přišli povzbudit jejich rodiny, spolužáci a fanoušci.
V sále to vypadalo tak trochu jako na dětském dnu☺. Další kapelou večera byly místní alternativní HOUBY. Po jejich vystoupení
nastoupila, aby roztančila publikum, legendární kapela KANON,
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která předvedla svůj dvouhodinový strhující rockový nářez.
Co dodat?
Děkujeme všem, kteří festival svou návštěvou podpořili, a dali
tak sílu pořadatelům k organizaci dalšího jubilejního desátého ročníku Václav-festu.☺
Děkujeme také za podporu zástupcům obce,kterým není takový
druh kultury v Krhové lhostejný.
Za TJ-Jiskra /Pardi/
Jiří Mičola

Nastal konec letního programu a toulek po krásách vlasti. Přichází návrat k zimnímu programu pod střechou školy. Opět se
scházíme každý poslední čtvrtek v měsíci v 16 h. Po půl roce
jsme se sešli na předhodovém setkání 24. 10.2019 při besedě.
Jako host za námi přišel příslušník Městské policie O. Kudělka.
Už jsme se jednou viděli v loňském roce.Letos jsme pokračovali
v tématech o ochraně seniorů a o nebezpečích , která na ně číhají. Po otázkách a odpovědích jsme se rozloučili a pokračovali
v dalším programu. Jedna seniorka , Eva Schmíedová, oslavila
své 80-té narozeniny, My jí přejeme hodně zdravíčka a pohody
do dalších let a totéž přejeme všem říjnovým jubilantkám. První
naše podzimní setkání uběhlo velmi rychle.
Naše listopadové setkání v pátek 28. 11. bylo jako obvykle ve
znamení příchodu adventních dnů. Popřáli jsme jubilantům ke

kulatým a půlkulatým výročím drobným dárečkem a přáním.
Také příšla svatá trojka - Mikuláš , Anděl a Čertík , která obdarovala všechny seniory drobným dárečkem. Opět uběhlo hezké
odpoledne mezi přáteli stejného věku.
Poslední akcí roku bude vánoční setkání 19. 12 u Bundárů se
vším, co k Vánocům patří - tedy s koledami, dárečky a sváteční
večeří.
Rozloučení s rokem 2019 bude v pondělí 30. 12. jako vloni
v OLYMPII v 15h.
Výbor klubu seniorů přeje všem svým členům a občanům Krhové
klidné a pohodové prožití svátků vánočních, veselého Silvestra
a vstup správnou nohou do roku 2020.
Za seniory Krhové Pavlicová Jana
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TJ Jiskra Krhová - fotbal
Sezona 2018/2019 fotbalových přípravek obce Krhová
V podzimní části sezóny jsme pracovali se třemi kategoriemi
přípravek.
Ti nejmenší, tzv. fotbalová školka, jsou děti od 4 let a pravidelně
se 2x scházeli v maximálním počtu 15 dětí. Trénink dětí v tomto věku je výhradně zaměřený na rozvoj pohybových schopností
a základy práce s míčem. Děti také absolvovali 4 turnaje, kde se
hraje v arénách systémem 3 + 0. Jeden z těchto turnajů jsme také
zorganizovali v Krhové.
Další kategorie je mladší přípravka, která má 12 dětí. Vedle
pravidelných tréninků už tento tým hraje pravidelné víkendové
turnaje s týmy okolních vesnic nebo měst. Na závěr podzimní
sezóny si děti zahrály v Krhové krásný turnaj, kde velmi úspěšně
měřily síly s týmem Dukla Praha.
Abychom podpořili počty dětí v obou těchto kategoriích, uspořádali jsme sportovní odpoledne resp. nábor, kde se snažíme přivést k fotbalu nové děti. Máme v plánu tyto akce na jaře opakovat, aby si malé děti a rodiče na nás zvykli a viděli, že se o děti
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kvalitně postaráme nejen po sportovní stránce.
Poslední tým starší přípravky vstoupil po delší odmlce do oficiálních soutěžních zápasů. Kluci, kterých je 12, se nejdříve v této
soutěži rozkoukávali, ale jejich výkon se postupně zvedal, kdy
dokázali přehrát i kvalitnější soupeře z větších měst. Kluky zejména vedeme k osvojení si kvalitní fotbalové techniky a získání
odvahy při hře 1 na 1.
Ve všech kategoriích neklademe důraz na výsledek, ale zejména na individuální herní výkon a obecnou radost ze hry.
Sezóna už pomalu končí, přestěhovali jsme se do tělocvičny,
kde se zaměřujeme na gymnastiku, koordinaci, rychlost a sílu.
Také jsme začali řešit budoucnost, kdy chceme v příštím roce
otevřít tým mladších žáků, kde už je větší nárok na počet dětí
v týmu (7+1) a tak řešíme kolik dětí budeme vlastně mít nebo
jestli se dohodneme o spojení s jiným týmem z okolních vesnic.
Robert Šulák, trenér přípravek
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