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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

20. a 21. října se konaly nové volby do poslanecké sněmovny, které byly mnohými 

označeny za jedny z nejdůležitějších od vzniku samostatné České republiky v roce 

1993. Jejich výsledky jsou již známy. Jak se hlasovalo v samotných Obrnicích?  

Účast při volbách do sněmovny nebyla vysoká, činila 30,89% - tedy nejnižší 

z celého okresu Most, který měl zase nejnižší volební účast v celém Ústeckém kraji. 

Tak jako v celé republice vyhrálo volby hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše (165 

hlasů), následované ODS (94 hlasů). Třetí nejvyšší volební výsledek v obci 

zaznamenalo SPD Tomia Okumury (71 hlasů), za nímž o 1,22 procentního bodu 

zaostala KSČM (65 hlasů), která minulé volby v roce 2013 v Obrnicích vyhrála a 

zaznamenala tak výrazný propad. Ovšem největší debakl letošních voleb 

zaznamenala ČSSD (25 hlasů), která získala pouhých 5,07%. Ostatní kandidující 

strany v obci nedosáhly potřebného 5% minima hlasů potřebných pro vstup do 

sněmovny.  

Výsledky těchto voleb skutečně ukazují hlubokou proměnu ve vnímání směřovaní 

naší země napříč celou společností. Jak se na tyto volby díváte Vy? Máte nějaký 

zajímavý kritický postřeh? Pokud ano. Napište nám na e-mailovou adresu pod tímto 

krátkým shrnutím. (ZdeMaso) 

 

Zdroj dat: ČSÚ 

e-mail pro vaše postřehy: masojidek@ocss.cz 
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Povedené akce 

NZDM 

Výroba šperků a přívěšků 

Dne 4. 10. 2017 jsme se v nízkoprahovém 

zařízení "Vulkán" věnovali výrobě šperků a 

přívěšků z modelovací hmoty FIMO. 

Uživatelé ukázali svoji kreativitu a vzniklo 

mnoho krásných šperků 

 

 

Výroba krabiček 

Dne 11. 10. 2017 jsme vyráběli dekorativní 

krabičky na různé dárečky. Uživatele 

trénovali svou preciznost, neboť při této 

výrobě je přesnost nákresu důležitá. Vznikla 

celá řada barevných krabiček, které se jistě 

budou hodit pro naší další kreativní činnost. 

 

 

 

Výroba svíček 

Dne 18. 10. 2017 jsme u nás v NZDM Vulkán 

zdobili svíčky. Každý měl možnost vybrat si 

tvar i velikost svíčky a ozdobit ji dle své 

fantazie nebo podle šablonek. Někteří zvolili 

vánoční motivy, jiní zase improvizovali.  
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SAS  
 
Výlet do Ústí nad Labem 

Původně plánovaný výlet do Muzea 

čarodějnic v Kadani jsme se rozhodli 

přesunout na příští rok. Místo toho jsme 

s rodinami během podzimních prázdnin 

vyrazili do našeho krajského města Ústí n/L. 

Tentokrát jsme cestovali vlakem. Děti byly 

zvídavé a stále se během cesty na něco 

vyptávaly. Po příjezdu do Ústí jsme se vydali 

na Větruši, kam nás přepravila lanovka. Jízda 

lanovkou byla pro všechny nový zážitkem, 

líbila se, i když někteří se trošku báli. Na 

vrcholu jsme si užili i díky pěknému 

podzimnímu počasí krásný výhled. Po 

svačině jsme si užili spoustu zábavy nejprve 

v přírodním a později i v zrcadlovém bludišti. 

Lanovkou jsme se opět vrátili a vydali se 

společně do kina. Většina dětí ještě v kině 

nebyla. Podívat se na rodinný film Esa 

z pralesa společně celá rodina bylo pro ně 

báječným zážitkem. Vrátili jsme se 

v podvečer sice unavení, ale velice 

spokojení.  

 

 

 

 

Vaříme s dětmi 

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 jsme se věnovali 

vaření. Povídali jsme si o tom, jak vařit levně, 

zdravě a chutně. O tom jak zapojit děti do 

přípravy jídel podle věku. Rodinám jsme 

představili tradiční holubky. Provedli jsme 

kalkulaci tohoto jídla, vysvětlili postup a 

rovněž ochutnali. Některé rodiny tento pokrm 

znají a přispěli svými radami. Pro jiné to byla 

novinka, kterou si rádi doma vyzkouší. 
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TP/OSP 

Přednáška  

Včera proběhla akce služby OSP - přednáška 
"Dávka SSP - přídavek na dítě". Sešli jsme 
se v hojném počtu. Přednáška v podání paní 
Humpolcové se uživatelům líbila, ocenili nové 
informace a těší se na další společné setkání.  

 

 

 

 

 

 
Tvoření TP/OSP 
 
Ve čtvrtek 19. 10. 2017 jsme si u nás v 
Obrnické poradně opět "zatvořili". Z darů 
přírody jsme plnili podzimní svícínky. Při této 
příležitosti jsme diskutovali o dění v Obrnicích 
a aktuální zaměstnanosti. Těšíme se na výlet 
naplánovaný na čtvrtek 26. 10. 2017.  

Tým TP/OSP 

 
 
Doprovod terénních pracovníků 
 

Terénní pracovnice doprovázejí své 
uživatele, kteří potřebují asistenci při 
komunikaci se státními i nestátními 
institucemi, nejčastěji s Úřadem práce 
v Mostě. Povětšinou se tato pomoc dotýká 
sociálních a pracovních oblastí. 
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Připravované akce 
 

Adventní svícny 

Zveme všechny uživatele služby SAS na akci 

s názvem „Adventní svícny“, kterou 

pořádáme dne 28. 11. 2017 od 10:00 hodin. 

Těšit se na vás budeme v prostorách naší 

služby SAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška o cizí zemi 

Na 20. 11. 2017 jsme si pro vás v NZDM 

připravili přednášku o Rumunsku.  

Tato přednáška bude spadat do projektu 

„Cesta kolem světa“.  

Přednášet bude pracovnice služby SAS  

Mgr. Hana Priehodová.  

Máte se na co těšit!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Služba TP/OSP pořádá ve čtvrtek 16. 11. 

2017 od 15:00 hodin 

„Setkání s právníkem.“ 

Přednášet a na vaše dotazy bude odpovídat 

v NZDM 

JUDr. Jana Betlamová 

 

 

 

 

 

 

 

Bezplatná právní poradna 
 
V těchto dnech je pro uživatele našich 
služeb k dispozici bezplatné právní 
poradenství. 
 

15. 11. 2017 od 13:00 - 15:00 
27. 11.2017 od 13:00- 15:00 
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Zábava 
  
Tip do kina 

Bajkeři 

Nevlastní bratři Jáchym a David společně 

s kamarádem Sašou tráví většinu času ve 

světě sociálních sítí. Vztahy pro ně 

představují chaty s virtuálními dívkami, které 

nikdy neviděli, obživu falešná módní show, 

v níž se předstírá něco, co není a největší 

životní problém pak vybitý mobil nebo 

nefunkční wifi. Na nátlak rodičů jsou donuceni 

vydat se pod vedením Davidovy půvabné 

„macechy“ Terezy na dvousetkilometrový 

cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam 

venku je skutečný svět, v němž život 

znamená víc než status na facebooku, 

opravdové dívky vypadají poněkud lépe, než 

kreslené akční hrdinky počítačových her a 

k lásce patří také sex. Srážka se životem sice 

nese jistá úskalí, ale s humorem, se dá 

zvládnout nejen výšlap do strmého kopce, 

stavba stanu, chybějící elektrická zásuvka, 

ale také sok v lásce.(Falcon) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sokol Obrnice 
 

Sobota 28. 10. 2017 11:00 

TJ SOKOL Obrnice - SK Ervěnice-

Jirkov  1:0 (0:0) 

Sobota 7. 10. 2017 16:00 

SK VIKTORIA Lom - TJ SOKOL 

Obrnice 1:3 (0:3) 

Sobota 14. 10. 2017 12:30 

TJ SOKOL Obrnice - SKP Kadaň 6:0 (3:0) 

Sobota 21. 10. 2017 12:00 

SK Strupčice - TJ SOKOL Obrnice 0:2 (0:1) 

Tabulka 

1 TJ SOKOL Obrnice   27 bodů 

2 TJ Baník Bř. Chomutov   21 bodů 

3 TJ Nové Sedlo     19 bodů 

4 TJ SOKOL Tuchořice    18 bodů 

5 SK Strupčice     18 bodů 

6 SK VIKTORIA Lom    15 bodů 

7 SK Ervěnice-Jirkov B    15 bodů 

8 SK FK Chlumčany   11 bodů 

9 1. SK Jirkov     11 bodů 

10 SK Černovice     10 bodů 

11 FK Blažim     10 bodů 

12 SKP Kadaň        9 bodů 

13 SK Černčice         7 bodů 

14 FK Braňany Mlékárna        7 bodů 

   

https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/7771dde1-e771-42d2-974b-f31981d40d2e
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/7771dde1-e771-42d2-974b-f31981d40d2e
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/47a1904c-a76c-4bc3-8ebe-1d74f9e1bfbe
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/47a1904c-a76c-4bc3-8ebe-1d74f9e1bfbe
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/8bea199f-e52c-4595-96ea-05f0c224f779
https://souteze.fotbal.cz/zapasy/zapas/c727e1f0-cbb5-4050-aeea-0ffea5c6ff43
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Náklad 100 výtisků. Samostatně neprodejné! 

nabízí v listopadu 2017 
 

 

Každý den Sportovní odpoledne 14:00 – 16:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

Vždy v úterý 

a ve čtvrtek 
Pracovní klub 10:00 – 12:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

Každý 

čtvrtek 
Filmový klub 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

Každý 

čtvrtek 
Pedagog v SAS 10:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

 název akce od - do místo pro koho 

1. 11. 2017 Brčkování 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

8. 11. 2017 CD trochu jinak 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

14. 11. 2017 Malujeme podzim 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

15 11. 2017 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

15. 11. 2017 #ZdeKujSe 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

20. 11. 2017 Přednáška – Rumunsko 16:00 – 17:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

21. 11. 2017 Přednáška s právničkou 14:00 – 16:00 TP 198 Pro uživatele OCSS 

22. 11. 2017 Výroba dekoračních věnců 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

27. 11. 2017 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

28. 11. 2017 Adventní svícny 10:00 – 12:00 NV 206 Pro uživatele SAS 

28. 11. 2017 Vánoční zvyky - přednáška 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 


