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Koncem září a začátkem října přichází období zvané podzim. Protože
v našem podnebném pásmu bývá chladný, deštivý a dlouhý, je dobré
náležitě se na něj připravit, abychom pak nebyli zaskočeni každoroční
podzimní „oblíbenou“ virózou.
Všichni dobře víme, že na podzim jsme náchylnější k častějším
onemocněním. Jak se posílit?! Co zkusit třeba zázvor?!
Ten je na podzim učiněným zázrakem prospívajícím zdraví. Můžete jej
konzumovat sušený, anebo raději čerstvě nastrouhaný, můžeme jej přidat
do nejrůznějších pokrmů nebo si připravit zázvorový čaj, který můžete
v sychravých studených dnech klidně popíjet.
Kořen zázvoru jemně oloupejte a nastrouhejte na hrubém struhadle. Stačí
bohatě jedna čajová lžíce na porci čaje asi se dvěma decilitry vody. Zázvor
je hodně palčivý a vydatný, tudíž můžete podle chuti buď přidat, nebo
zázvoru ubrat. Má mohutné podporující účinky na trávení, posiluje plíce
i tlusté střevo, bojuje proti depresi, posiluje vitalitu a obranyschopnost proti
infekcím. Zázvor totiž vypuzuje chlad a zahřívá.
Velmi slabí a vyčerpaní mohou sáhnout i k oblíbenému a známému ženšenu, který velmi rychle a silně povzbudí organismus, podobně jako šálek
silné kávy, ale po vyprchání účinku se může dostavit naopak protiklad –
slabost a únava, proto s žen-šenem opatrně.
Povzbudit organismus se každopádně vyplatí kombinací pečlivě
sestavenou z bylinek, které jsou používané už po mnoho staletí.

Tak pěkně připravit čajíček,
sednout si k občasníku a v klidu se začíst…..
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Z jednání obecního zastupitelstva
ZO dne 1.9.2014
 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bytu č.1 v domě č.p. 35 panu Karlu
Bršťákovi.
 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. St. 66 o
výměře 25 m² paní Ivaně Žeravíkové za cenu 30 Kč/m².
 Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej Kotelny na pozemku
p.č. St. 47 za 1,-Kč Občanskému sdružení Nádražní.
 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 1000,-Kč babyboxu
v Nemocnici s poliklinikou v Havířově.

Příští jednání zastupitelstva obce se koná 8.října 2014 v 17
hodin.
Společenská kronika
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten,
který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem.

KERAMIKA
Příznivci keramiky se společně znovu sejdou
19. 10. 2014 – v neděli od 16. hodin v keramické dílně
Oslavenci měsíců říjen, listopad, prosinec
Vetešník Jindřich
Dohnalová Jana
Kročilová Vendula

Vlčková Berta
Kročil Petr
Jilg Günter
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Všem oslavencům gratulujeme a přejeme vše nejlepší do dalších let.
Připomínáme, že na obecním úřadě můžete stále zakoupit
stolní kalendář na rok 2015.
Na velmi zdařilých fotografiích jsou v něm zachycena krásná místa naší
obce a jejího bezprostředního okolí.
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Ideální pozornost pro Vás i Vaše blízké trvalé hodnoty.

Podzimní komunální volby
Podzimní komunální volby se uskuteční v pátek 10. a v sobotu 11. října
2014. Ve stejném termínu se bude konat první kolo senátních voleb. Pro
některé strohá – informativní zpráva, pro některé zpráva zásadního obsahu.
Přiznám se, že počtem kandidátů do obecního zastupitelstva jsem byla
udivena. Nenapadlo by mě, v kolika spoluobčanech dřímají ukryté
komunální politické ambice. Zdá se, že je to pro nás - voliče dobrá zpráva.
Jednoduché, více kandidátů = větší, lepší výběr. Větší rozhodně, je
otázkou, zda i lepší.
Může nastat situace, a tady skutečně pouze spekuluji, že se zvolená „
míchanice“ nedokáže na ničem kloudném shodnout – domluvit se.
Proto si dovoluji apelovat na všechny voliče, aby nejenom přišli
k volebním urnám, ale aby k volbě přistoupili zodpovědně, jak
nejzodpovědněji dovedou. Výsledky voleb vytyčí směr cesty, jíž se
naše společná obec bude ubírat následující čtyři roky.
Dovolila jsem si Vám pomoci. Dvě jednoduché otázky jsem položila
všem kandidátům do voleb místního zastupitelstva a dala jim volný
prostor pro vyjádření svých názorů – poselství.
Přečtete si prosím vyjádření těch, kteří byli ochotni podělit se se svými
idejemi s námi – svými voliči¨.
1. Proč jste se rozhodl (a) kandidovat do obecního
zastupitelstva? Prvotní - zásadní, případně osobní pohnutka.
2. Proč právě Vám, případně Vašemu uskupení, mám já – volič
dát svůj hlas.
Odpovědi místostarosty – Ing. Jiřího Dvořáka – Nezávislí
1. Nejprve jsem byl rozhodnut již nekandidovat. Některé skutečnosti z
průběhu končícího volebního období mě zklamaly. Nejvíc mi dnes vadí stav
a způsob řešení sporu se společností Nádražní o.s. Souhlasil jsem ale se
zařazením na doplněni kandidátky „Nezávislí“. A dopadlo to tak, jak to
dopadlo. Po delším váhaní nakonec zvítězil pocit zodpovědnosti.
Zodpovědnosti vůči lidem, kteří mi dávají svůj hlas a věří mi. Chci
pokračovat v nelehké práci, která v demokratické společnosti nemá
zaručené jednoduché řešení a jednoznačný výsledek.
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2. V souvislosti s volbami do obecního zastupitelstva bych chtěl říci, že si
vážím všech kandidátů na volebním hlasovacím lístku, protože mají odvahu
a snahu pro Malou Štáhli něco udělat. Pevně doufám, že ať již bude zvolen
kdokoliv, bude se podílet na zvelebování a rozvoji obce. Není dnes lehké se
orientovat v záležitostech, které může a které musí řešit veřejná správa –
obecní zastupitelstvo. Naše sdružení „Nezávislí“ má zkušenosti i odhodlání
pokračovat v započaté práci. Záleží však jen na občanech. Mají jedinečnou
příležitost rozhodnout o svojí a naší budoucnosti.
Odpovědi p. Petra Kročila - Nezávislí
1. Chtěl bych se opět podílet na dění v obci.
2. Jsem v zastupitelstvu již nějakou dobu, nechávám na posouzení občanů,
zda jsou za námi vidět výsledky.
Odpovědi p. Ladislava Podhorského - Nezávislí
1. Zásadní rozhodnutí bylo po dohodě stávajícího zastupitelstva
pokračovat v započaté práci a dotáhnout
nedokončené projekty do
zdárného konce. A z osobního hlediska mi osud a budoucnost naší obce
není lhostejný.
2. Toto rozhodnutí nechám na voličích, myslím si, že za nás mluví naše
práce a výsledky, kterých jsme během uplynulého volebního období
dosáhli. Všechny voliče chci tímto ujistit, že svěřenou funkci budu i nadále
vykonávat zodpovědně a ku prospěchu obce a nás všech.
Odpovědi p. Mgr. Víta Dvořáka – Občanská iniciativa „Zdravé místo
k žití „
1. Prvotní impulz pro mne byl problém s firmou Kovošrot – Moravia CZ,
a.s., tj. výrazné zhoršení kvality ovzduší, zvýšený hluk a nejistota, zda je
tento problém opravdu řešen. To mne přivedlo k nutnosti založit spolu s
dalšími občanskou iniciativu. Dalším impulzem pro mě byla věta stávajícího
pana starosty: „Založte občanské sdružení a budete povinnými účastníky
řízení v jednáních státní správy“. Chvíli jsme o této možnosti uvažovali, ale
pak převážila snaha řešit i ostatní problémy obce, nejenom zpracování
hliníku. To ovšem znamenalo sestavit kandidátku a volební program,
reflektující názory jak všech členů iniciativy, tak návrhy řešení problémů
obce. Protože jen tak budeme mít možnost veškeré dění v obci opravdu
ovlivňovat a nebudeme pouze skupina, která proti něčemu bojuje, ale Ti,
kteří něco budují.
2. Proč mně? Předpokládám, snad nikoli neskromně, že mám obci co
nabídnout. Mimo jiné v rámci přípravy, zpracovávání a řízení projektů a
grantů jak v rámci krajů, tak EU, a tak mohu pomoci zajistit obci potřebné
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peníze. A proč dát hlas naší iniciativě? Především proto, že máme ve svém
volebním programu řadu plánů, které bez účasti v zastupitelstvu budeme
jen velmi těžko prosazovat. Určitě i proto, že jsme uskupení, které spojuje
jak mladé, tak ty podstatně dříve narozené, a proto vnímáme potřeby ve
větší šíři a i z poněkud jiné perspektivy, než z jaké jsou vnímány dnes. Již v
předchozích týdnech a měsících jsme prokázali, že jsme schopni se
postavit za ostatní. Nikoli jen problém, který trápí všechny identifikovat, ale
rovněž navrhnout uspokojivé řešení a následně toto řešení prosazovat.
Vždyť i naší zásluhou dnes firma Kovošrot – Moravia CZ, a.s. nezamořuje
obec.
Odpovědi p. Bc. Petry Neshodové – Občanská iniciativa „Zdravé místo
k žití „
1. Stěžejní pro rozhodnutí kandidovat bylo to, že mi není jedno, co se v
posledních měsících v naší obci děje. Dalším podstatným důvodem byl fakt,
že téměř do poslední chvíle nebylo jasné, zda vůbec stávající zastupitelé
budou chtít pokračovat i v dalším volebním období. Obec Malá Štáhle již
ušla velký kus cesty, zrealizovala se spousta projektů, zastupitelstvo
vynaložilo čas a úsilí pro dobré věci a byla by velká škoda teď o všechno
přijít, v nejhorším případě i o samostatnost. Je důležité navázat, pokračovat
dál v započaté práci a záměrech a postarat se především o to, aby Malá
Štáhle zůstala pro všechny obyvatele takovým místem, jakým kdysi bývala,
pro co si ji lidé oblíbili, zamilovali a pro co ji dosud neopustili.
2. Každý ať volí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Komu není
lhostejné, kde a jak žije, kdo se nechce spokojit jen s nadáváním doma na
kanapi, byť sám nemá chuť či odvahu svým vlastním přičiněním se zasadit
o klidný a spokojený život na „zdravém“ venkově, má nyní možnost dát hlas
těm, kteří tu odvahu našli a kteří chtějí bojovat za ostatní. Občanská
iniciativa „Malá Štáhle – zdravé místo k žití“ vznikla pro nás, pro všechny
obyvatele Malé Štáhle. Má jasný cíl, patrný již ze samotného názvu. A
hodlá nejen pokračovat v práci dosavadních zastupitelů, ale i přinést nové
trendy, které pomohou posunout vývoj v obci zase o kus dopředu
Odpovědi p. Mgr. Renáty Dvořákové – Občanská iniciativa „Zdravé
místo k žití „
1. Mou největší potřebou je žít ve zdravém a příjemném prostředí. Proto
jsem se také podílela na vzniku občanské iniciativy „Malá Štáhle – zdravé
místo k žití“, která měla a má zásadní vliv na změnu chování firmy na
zpracovávání hliníkového odpadu v areálu obce. Dá se tedy říci, že má
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kandidatura v rámci iniciativy je jen dalším logickým krokem v této mé
snaze.
2. Proč volit právě nás? V podstatě navážu na svou předchozí odpověď.
Naše uskupení tvoří lidé, kteří si jen o trochu dříve uvědomili, že to, co my
zde dnes máme – vzduch, vodu, lesy…, je třeba velmi pečlivě chránit jak
pro nás, tak pro naše děti a vnoučata. Stejně tak chceme vrátit do obce
služby a občanskou vybavenost, které usnadní a zpříjemní život všem
občanům a přesvědčí mladé, že je dobré tady žít, a tím zabezpečíme
budoucnost obce. Nebude to snadné, ale určitě je to možné a my se o to,
pokud nás zvolíte, budeme snažit. A proč volit mě? Protože chci a udělám
vše proto, aby naše obec byla právě tím dobrým místem k žití.
Odpovědi p. Radka „Bobeše“ Neshody – Občanská iniciativa „Zdravé
místo k žití „
1. Kandidovat jsem se rozhodl jako součást naší občanské iniciativy „Malá
Štáhle – zdravé místo k žití“ a to z jednoho prostého důvodu, chci totiž
nadále žít v čistém a klidném prostředí Malé Štáhle, kde jsem vyrůstal a
nadále chci také (kvůli práci alespoň o víkendu) žít. A to, co se tady začalo
s životním prostředím obce a celkovým chováním podnikatelských subjektů
v naší obci dít, mou představu o klidu a čistotě opravdu nenaplňuje.
2. Pan starosta tu udělal nemalé věci a my mu chceme s jeho dobře
odvedenou prací jako iniciativa pomoci.
Podporou naší iniciativy tedy podpoříte to, co se tu započalo a dělalo v obci
dobře. Naopak chceme vnést do naší obce nové trendy a jisté věci naopak
po letech změnit. A také hlavně proto, že nechceme vzdávat, již započatý
boj, o čisté životní prostředí pro občany v obci.
Více se o našem volebním programu můžete dozvědět z letáčku iniciativy,
který jste buď již obdrželi, či k vám brzy dorazí.
Odpovědi p. Davida „Kozla“ Janíka – Občanská iniciativa „Zdravé
místo k žití „
1. Zkusit se má vše!
2. Je na každém, komu dá svůj hlas. Ať si každý rozhodne, jak chce.
Nikoho nenutím, aby zrovna mně dal hlas.
Odpovědi p. Lucie Růžkové - Občanská iniciativa „Zdravé místo k žití „
1. Chtěla bych to zkusit – podílet se.
2. Každý rozumný člověk už má vybráno.
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Odpovědi p. Marka Tomana – Pro lepší budoucnost Malé Štáhle
1. Rozhodl jsem se kandidovat v nadcházejících volbách, protože mě
nebaví přihlížet opakovanému dělení obyvatel obce. Zda někdo je nebo
není kamarádem stávajícího zastupitele nesmí hrát žádnou roli. Všichni
máme stejná práva a je třeba s tím něco dělat. Žádná doba není černobílá,
ale kastování mi bylo a je cizí, neuznávám dělicí čáry!
2. Každý, kdo vidí nebo slyší co se v M. Štáhli děje, pečlivě uváží, komu má
dát svůj hlas.
Odpovědi p. Anny Vaškové - Pro lepší budoucnost Malé Štáhle
1. Říká se: „ Člověče co neochutnáš, nehaň.“
2. Důvody jsou – máte možnost.
Odpovědi Ing. Miroslava Pospíšila – dosavadního starosty - Nezávislí
1. Mám-li být upřímný, velmi jsem kandidaturu zvažoval. Mnoho občanů
mne v rozhodování pomohlo výzvou, abych pokračoval a oslovil jsem proto
i ostatní členy zastupitelstva obce ke kandidatuře v těchto volbách.
V současné době se v rámci Sdružení obcí Rýmařovska připravuje program
na období 2014 až 20 a naše obec v něm má své místo. Je toho stále dost
ke zlepšování a mnoho záleží na aktivitě zodpovědných a osobně se
zodpovědnosti nevyhýbám.
2. Nebudu nic slibovat, jsem v zastupitelstvu dost dlouho na to, aby občané
zhodnotili, zda si hlas zasloužím. To se týká i ostatních členů stávajícího
zastupitelstva. Jejich práce a aktivity si vážím a i když jsou někdy v pozadí,
vím, co udělali pro dobro obce, jinak bych je pro kandidaturu v nastávajících
volbách neoslovoval. Jsem si současně vědom toho, že „noví“ kandidáti
mají jistou výhodu - mohou mnoho slíbit, hodnotit se bude až za čtyři roky.
Soukromá poznámka autorky
Ten, kdo mě jen trochu více zná, dobře ví, že obecní zpravodaj je mou
velkou láskou. Jeho psaní, vlastně psaní obecně, mě opravdu těší –
naplňuje. Přesněji řečeno, těšilo mě. Proč ten čas minulý?! Včera se cosi
změnilo.
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Byla jsem opravdu, jak jsem zmínila v úvodu, velice překvapena množstvím
kandidátů do voleb.
V duchu jsem se těšila a říkala si: „ To bude supr, udělá se anketka,
kandidáti se budou „předhánět v projevech“, bude to hezky různorodé a pro
nás voliče jistě přínosné“. Zcela recesisticky jsem si představovala
některého z kandidátů třeba s koblihami na návsi…. Ó jak jsem byla
pošetilá.
Samozřejmě ctím nárok na soukromí. Takže, když za někým přijdu se
žádostí o rozhovor o jeho životě a on mě slušně či neslušně odmítne,
vnitřně se většinou zlobím, ale chápu a přijímám rozhodnutí dotazovaného.
Když ovšem někdo kandiduje do obecního zastupitelstva, jeho status se
zcela jistě mění. Z osoby soukromé se, alespoň v rovině názorové, stává
osobou veřejnou.
Kandidát přeci chce být zvolen, kandiduje s jasným cílem a má pro své
jednání i opodstatnění, většinou je spojen s názory určité skupiny nebo
společenství. Tak by tomu mělo být, myslela jsem si to. Zmýlila jsem se.
Jak jinak si vysvětlit, že kandidátů máme dvacet, odpovědi ale podstatně
méně.
Vážení voliči, osloveni byli všichni kandidáti, kdo nám chtěl své názory
předat, učinil tak, zbytek zůstal bez odezvy. Nebo někteří kandidují jen do
počtu, aby se tam nedostali ti druzí – pitomci, vskutku šlechetný čin. Jak
ovšem volič má rozpoznat pitomce od chytráka?!
Absolutní šok mi přineslo vyjádření jedné z kandidátek.
„Na otázky nebudu odpovídat, důvod ke kandidatuře mám, ale nevím proč
ho říkat zrovna tobě“.
Oponovala jsem, že já jsem také volič a hlavně, názor předám dál. Bylo mi
řečeno: „ Ten, kdo mě bude chtít volit, ví proč“.
Závěrečnou tečkou byl delší rozhovor s jedním z kandidátů, který byl plný
jistě zajímavých myšlenek a poznatků. Škoda jen, že kandidát se s nimi
podělit nechtěl, zřejmě ví proč. Neopomněl se zeptat, zda má obec
povolení vydávat občasník.
A já bláhová si myslela, že ZPRAVODAJ máte rádi.
Věřte mi, že jeho příprava není mnohdy snadná a Vy, tajemně se tvářící
maloměšťáci, my mnoho nepomáháte.
Přesto přeji všem kandidátům hodně hlasů.

Obecní úřad organizuje
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na sobotu 4. října v 17 hodin v Obecním domě

předvolební setkání občanů s kandidáty
Aktuální téma – Mezinárodní den seniorů
Značný podíl obyvatel v naší obci tvoří právě senioři,
a proto nemůžeme bez povšimnutí nechat právě připomenutí jejich svátku.
1. říjen - Mezinárodní den seniorů. V tento den mají svátek maminky,
tatínkové, babičky, dědečkové, zkrátka všichni senioři. Oslavy Svátku
seniorů chtějí dosáhnout toho, aby byl oceněn přínos našich starších
spoluobčanů. Řada lidí je aktivních i ve vysokém věku a díky svým
zkušenostem jsou platnými členy naší společnosti. Byli bychom rádi, aby
byli hrdí a spokojení s tím, že už patří do skupiny seniorů.
Povzbuďme mladší generaci, ať alespoň prvního října připraví pro své
blízké den, na který budou rádi vzpomínat. Připojme se s naší obcí k
oslavám Svátku seniorů. Cílem oslavy svátku je zviditelnění skupiny
seniorů v české společnosti a podpora jejich aktivního života. Cílem
zároveň je založit každoroční tradici slavení Svátku seniorů, na stejné
úrovni jako se slaví Mezinárodní den žen, Den dětí a podobně.
Navštívit svého seniorského příbuzného, posedět s ním, vyslechnout jej a
svou přítomností potěšit, je to nejmenší a nejsnazší, co můžeme udělat.
Neexistuje žádný přesně určený čas nebo událost, od kdy bychom mohli o
někom říci, že teď už je starý. Celý náš život neznamená ve skutečnosti nic
jiného než stárnutí a starší lidé jsou řekněme jen „mladí lidé s více lety“.
I přes to, co si lidé často myslí, nejsou všichni senioři stejní, nepodobají se
jeden druhému a velmi se liší ve svých zkušenostech, zážitcích, postavení,
materiální situaci, tím co mají rádi a tím, co je trápí.
Senioři jsou vlastně stejní ve své různosti jako lidé mladí, a možná ještě
trochu více, podle toho, jak se na nich podepsaly jejich životní zkušenosti.
Senioři jsou aktivními podílníky na tvorbě HDP, a to v tržní i netržní výrobě.
Navíc jsou solventními a významnými konzumenty nesmírné rozmanitosti
zboží a služeb.
Řada důchodců je aktivních i po oficiálním odchodu do důchodu, jedná se
zhruba o 30 % šedesátníků a 20 % pětašedesátníků. S rostoucím věkem
ekonomická aktivita sice klesá, ale nemizí. Senioři jsou často se svými
příjmy nespokojeni, což se projevuje vysokou mírou subjektivní chudoby.
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Přestože neexistují přesné informace o hodnotě majetku starších osob, z
některých výzkumů vyplývá, že zhruba 23 % starších respondentů uvádí
odhad svého majetku mezi půl milionem a milionem korun a 18 % osob nad
60 let odhaduje svůj majetek na více než milion korun. Více než polovina
seniorů nad 60 let také poskytuje finanční výpomoc rodinám svých dětí,
čímž se de facto aktivně podílí na zvyšování koupěschopnosti mladších
generací. Největší podíl svých příjmu vydávají senioři na potraviny a
bydlení. Třetí nejvyšší položkou v pořadí tvoří výdaje na rekreaci, kulturu a
sport, dále pak bytové vybavení a ostatní zboží a služby. Oproti
zaměstnancům důchodci častěji utrácejí za zdraví. Velmi podstatnou
složkou „seniorského konzumu“ je sledování rozhlasu či televize a četba
novin.
Téměř polovina české populace se na zvyšování podílu osob nad 65 let v
následujících letech dívá s jistými obavami. Přes 25 % populace hodnotí
tento vývoj dokonce jako velmi špatný. Postoje k seniorům jsou často
značně stereotypní, a to jak v negativním smyslu (např. že senioři
odčerpávají ekonomické zdroje), tak ve smyslu pozitivním („staří lidé jsou
moudří“). Téměř každý třetí občan starší 60 let a více než každý druhý
starší 70 let zažil v nedávné době situaci, kdy se k němu někdo choval
rozdílně jenom z důvodu jeho vyššího věku. Stáří je popisováno slovníkem
méněcennosti. Setkáváme se i s takovými názory, že by měl být starším
lidem omezen přístup do politiky, aby nemohli tolik ovlivňovat dění ve
společnosti (souhlasí 33 % respondentů). Je zřejmé, že takto nepříznivé
sociální podmínky a omezené vnímání velké části populace mohou mít
řadu důsledků a mohou být významným stresujícím faktorem ovlivňujícím
celou společnost.
Odhaduje se, že 80 - 90 % osob starších 65 let je soběstačných a potřebuje
jen občasnou výpomoc rodiny a nejbližšího okolí; 13 % potřebuje pomoc v
domácnosti; 7 – 8 % potřebuje soustavnější domácí péči a asi 2 % z nich
potřebuje soustavnější ústavní péči. Většina seniorů očekává, že jim v
tomto sledu také péče bude poskytnuta. V prvé řadě se obracejí na děti a
životního partnera, dále na obec a stát a posléze na pomáhající neziskové
organizace. Dlouhodobým trendem by měla být silná provázanost
sociálních a zdravotních služeb poskytovaných na principu přirozeného –
domácího prostředí. Zdravotní péče je ve vyšším věku významným
faktorem přispívajícím k prodlužování života ve zdraví. Měla by být proto
dostupná, kvalitní a k seniorům přátelská.
V mládí si nikdo z nás neuvědomuje a ani nepřipouští, že jednou budeme
všichni staří. Všichni ovšem nakonec zestárneme, je to snad jediná
skutečná spravedlnost na světě. Tak jako jsme všichni rádi oslavovali
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Mezinárodní dne dětí, budeme jednou, nebo už tak činíme, oslavovat
Mezinárodní den seniorů.
Jak říká klasik „Zestárnout není umění - umění je to snést.“

Projekt Lidé lidem II.
Na obecní úřad se dostal velmi zajímavý dopis, s následujícím obsahem.
Obracíme se na Vás s nabídkou zapojení vašich občanů do bezplatných
vzdělávacích workshopů, které se budou konat ve Staré Vsi u Rýmařova.
Projekt Lidé lidem II. nabízí možnost bezplatně si prohloubit znalosti
v oblasti PC – internetu a také se zúčastnit velmi zajímavých workshopů na
téma: Právní vědomí, Zodpovědné nakládání s financemi, Odpovědnost
každého spotřebitele a Podnikání hrou.
Výhodou je, že si každý občan může vybrat přímo to, co ho konkrétně
zajímá. Někdo si vybere kurz zaměřený na znalosti internetu, jiného občana
bude zajímat právní vědomí, kde se bude probírat nový občanský zákoník a
na své dotazy dostanete profesionální odpověď, no a někteří budou chtít
absolvovat úplně všechno. Je to pouze na nich. Zúčastnit se
mohou zaměstnaní, nezaměstnaní, podnikatelé i důchodci. Účastníkům
proplatíme jízdné v rámci veřejné dopravy, zajistíme občerstvení zdarma a
obdrží od nás také vzdělávací materiály.
Tento projet realizuje Centrum mentoringu o.s., ve spolupráci s obcí Stará
Ves a je financován z ESF prostřednictvím OPVK. A z čeho je možno
vybírat?!
Počítačový kurz: V 8 čtyřhodinových lekcích kdy budete moci navštěvovat
náš počítačový kurz zaměřený hlavně na využití internetu k získávání
užitečných informací, vzdělávání, komunikaci, nakupování, ale také
využívání bezplatných počítačových aplikací nebo práce s fotkami, apod.
Workshopy: Na workshopech, které budou probíhat vždy v sobotu, se
budeme vzdělávat, diskutovat, učit se na praktických příkladech.
Právo – jak být občanem a nestát se ovčanem: Dozvíte se o čem je nový
občanský zákoník, na co si dát pozor, a prakticky na příkladech, jak se
změny v OZ promítají do našeho běžného života.
Finanční gramotnost: I když jste finančně gramotní, dozvíte se, na co si dát
pozor, abyste se nedostali do finančních problémů, jak si poradit a také,
kdo nám poradí v nesnázích, jak si aktivním přístupem zajistit klidné spaní.
Spotřebitelská gramotnost – jak být uvědomělým spotřebitelem
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Podnikání hrou - kde brát inspiraci a odvahu k podnikání, co vše podnikání
obnáší a jak na to.
Informace o akcích, videozáznamy z workshopů, vzdělávací materiály a
další zajímavé informace
z předchozího projektu naleznete na
internetových stránkách www.dalekoodprahy.cz.

Turnaj v nohejbale 16. srpna 2014
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Adios prázdniny 29. srpna 2014
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