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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 
 

V České republice probíhají komunální volby, tedy volby zástupců do menších a malých 

celků samosprávných území – zastupitelstev obcí, měst nebo městských obvodů v případě 

velkých měst – jednou za čtyři roky. Vzhledem k tomu, že v naší republice proběhly tyto 

volby v roce 2014, čekají nás tyto volby tento rok, konkrétně 5. a 6. října.  

Tento termín prezident zveřejnil 23. května 2018.  

Stejně jako ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možné 

jednoduše zvolit jedno politické uskupení a rozdělit preferenční hlasy, ty lze ale na rozdíl od 

voleb do Parlamentu rozdělit i mezi kandidáty napříč stranami  

Udělit lze ale jen takový počet hlasů, který odpovídá počtu křesel v zastupitelstvu obce, 

což v případě Obrnic znamená možnost tzv. zakřížkovat 15 různých kandidátů z různých 

politických stran – jinými slovy, buď si zvolíte jednu celou politickou stranu  

(všech 15 lidí na její kandidátce), nebo zakřížkujete 15 různých osob z různých kandidátek. 

Volební urny se otevřou v pátek 5. října 2018 ve 14.00 a uzavřou ve 22.00. 
 
V sobotu 6. října se otevřou v 8.00 a uzavřou ve 14.00. 

Obec Obrnice jako obvykle otevře 3 volební okrsky, 1. a 2. v Obrnicích (ICVA),  
3. v Českých Zlatníkách.   

Jakmile se uzavřou volební místnosti v sobotu ve 14.00, začne sčítání hlasů volebními 

komisemi a odesílání výsledků do Českého statistického úřadu, který bude postupně 

uvolňovat konečné výsledky komunálních voleb v jednotlivých obcích. Na základě výsledků 

se v obcích sestavují nová zastupitelstva a rozpouští dosavadní včetně rad obce. Pokud to 

nové zastupitelstvo umožní, původní starosta může vykonávat svou funkci až do doby 

zvolení nového. 

Tímto bychom chtěli končícímu zastupitelstvu poděkovat za vynikající spolupráci,  

otevřenou komunikaci a nehynoucí podporu naší činnosti. 

Na další straně najdete kandidátky všech stran, které můžete volit v naší obci.  

Ti, kteří svůj post obhajují, jsou vyznačeni žlutou barvou.  

Za naší organizaci bychom vám rádi popřáli, abyste měli šťastnou ruku a zvolili ty, jež budou 

„vládnout“ k všeobecnému prospěchu. Doufáme, že dorazíte v co možná největším počtu.  

(Zdroj dat: www.wikipedia.cz; www.irozhlas.cz)
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OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA (ODS) 

 Jméno Věk Povolání Bydliště Příslušnost 
Minulá 

kandidatura 

1. Stanislav Zaspal 52 starosta obce Obrnice ODS ODS 

2. MUDr. Josef Karas 66 místostarosta obce Obrnice ODS ODS 

3. Venuše Ladmová 66 účetní Obrnice nestraník Obec pro život 

4. Drahomíra Miklošová 65 ekonomka, zastupitelka obce Obrnice ODS ODS 

5. Mgr. Vladimíra Strolená 59 ředitelka ZŠ Obrnice ODS ODS 

6. Mgr. Hana Matuštíková 52 zástupkyně ZŠ 
České 

Zlatníky 
nestraník  

7. Jakub Zaspal DiS. 26 pracovník v sociálních službách Obrnice nestraník PROSZ 

8. Milada Piksová 49 pracovnice v sociálních službách Obrnice ODS ODS 

9. Ivana Grolmusová 43 správce bytů Chanov ODS ODS 

10. Jan Houdek 61 řidič 
České 

Zlatníky 
nestraník ODS 

11. Blanka Kubíková 47 asistentka společnosti Obrnice nestraník ODS 

12. Ruth Kurtyová 72 důchodkyně Obrnice nestraník ODS 

13. Jana Žítková 64 důchodkyně Obrnice nestraník PROSZ 

14. Marija Drozenová 64 důchodkyně Chanov nestraník ODS 

15. Romana Gabčová 45 uklízečka Obrnice nestraník Obec pro život 

 

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ (ČSSD) 

 Jméno Věk Povolání Bydliště Příslušnost 
Minulá 

kandidatura 

1. Boris Ležal 72 podnikatel Obrnice ČSSD ČSSD 

2. Jan Hrabák 70 topič Obrnice ČSSD ČSSD 

3. Alexandr Sládek 38 strážník městské policie  Chanov ČSSD ČSSD 

4. Jiří Strolený 71 důchodce Obrnice ČSSD ČSSD 

5. Lenka Hrabáková 53 pokladní České dráhy Obrnice ČSSD ČSSD 

6. Tomáš Huml 45 pomocný dělník Obrnice nestraník ČSSD 

7. Vlastislav Ležal 65 topič Obrnice ČSSD ČSSD 

8. Jaroslava Strolená 65 důchodce Obrnice ČSSD ČSSD 

9. Marie Moravčiková 46 operátor výroby Obrnice nestraník ČSSD 

10. Alena Zdráhalová 66 důchodce Obrnice nestraník  

11. Slavomír Dama 51 nezaměstnaný Obrnice nestraník  

12. Věra Damová 59 nezaměstnaný Obrnice nestraník  

13. Miroslav Belkovič 57 vlakvedoucí České dráhy Obrnice nestraník  

14. Imrich Vaňo 66 důchodce Obrnice nestraník  

15. Antonie Baťášová 79 důchodce Obrnice nestraník  

 

PRO ZDRAVÍ A SPORT (PROZS) 

 Jméno Věk Povolání Bydliště Příslušnost 
Minulá 

kandidatura 

1. Miroslav Caba 47 hasič Chanov nestraník PROZS 

2. Bc. Venuše Zaspalová, DiS. 51 vedoucí zařízení sociálních služeb Obrnice nestraník PROZS 

3. Hana Seidlová 62 důchodkyně Obrnice nestraník ODS 

4. Petr Štěpánek 55 elektrikář Obrnice nestraník Obec pro život 

5. Václav Zaspal 21 student Obrnice nestraník  

6. Lucie Cabová 40 správce ICVA Chanov nestraník OPŽ 

7. Josef Choreň 68 důchodce Obrnice nestraník PROZS 

8. Petr Hanzlíček 46 elektrikář Obrnice nestraník  

9. Jiří Kallischko 54 inspektor, operátor VSČR Chanov nestraník PROZS 

10. Jan Ladma 44 hasič Obrnice nestraník Obec pro život 

11. Pavlína Buřičová 40 uklízečka Obrnice nestraník PROZS 

12. Petr Procházka 21 operátor Obrnice nestraník  

13. Jaroslav Škrabal 48 řezník Obrnice nestraník PROZS 

14. Jitka Somerauerová 41 domovník Obrnice nestraník Obec pro život 

15. František Tůma 24 dělník Obrnice nestraník  

 



100 let od založení samostatné Československé republiky 

 
www.ocss.cz 

 

 

„Věříme, že velká výročí spojená s naší zemí nám dávají jedinečnou příležitost zamyslet se 
nad tím, kdo jsme, kam vlastně směřujeme a jaké jsou naše skutečné hodnoty. 
 
Když bylo 28. října roku 1918 vyhlášeno Československo a Praha se stala metropolí nového 
státu, splnil se velký sen nejedné generace Čechů i Slováků, kteří dosud žili v habsburské 
monarchii. Konečně se naplnilo české historické státní právo. Pomohly mu sice události 
„Velké války“ (jak se tehdy říkalo 1. světové válce), ale především se o nezávislost zasloužili 
sami Češi i Slováci. Jejich snaha vytvořit samostatný stát dostala konkrétní obsah ve chvíli, 
kdy tento požadavek vyslovil Tomáš Garrigue Masaryk, uznávaný univerzitní profesor 
s významnými kontakty v USA či Velké Británii. Pobýval právě v emigraci, za hranicemi 
Rakousko-Uherska, kde jen s několika podporovateli začal cíleně naplňovat myšlenku 
nezávislosti. Byli to především Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš, na něž se mohl 
spolehnout. 
 
Další důležitou roli hrála spolupráce s mocnostmi Trojdohody. Její vítězství ve válečném 
konfliktu bylo nutnou podmínkou úspěchu. Proto se Čechoslováci snažili vytvořením 
vojenských legií, zejména v Rusku, Francii a Itálii, podpořit postup spojeneckých armád. V 
Paříži se zatím během února roku 1916 ustavila Národní rada československá pověřená 
reprezentovat budoucí stát. Časem se z ní stala uznávaná prozatímní vláda. Také v USA měl 
Masarykův program velké zastání mezi představiteli české a slovenské emigrace, avšak 
daleko zásadnější byl postoj amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, jehož podpora 
mnohé rozhodla. 
 
Také na domácí půdě byli lidé připraveni pomáhat odboji. Organizace česká Maffie sháněla 
a dodávala potřebné informace i finance. Konečně na svátek Tří králů, začátkem roku 1918, 
se domácí politická scéna veřejně přihlásila k zahraniční akci tzv. Tříkrálovou deklarací. 
Většina bývalých českých poslanců pak v rámci Národního výboru československého 
připravovala skutečné převzetí moci. Tou poslední zápalnou jiskrou k revoluční změně se 
stala obyčejná novinová zpráva o přijetí mírových podmínek ke kapitulaci Rakousko-
Uherska. Konečně samostatné Československo Od prvních okamžiků své existence se mladý 
stát postavil na stranu evropské demokracie. Zárukou mu mělo být široké spektrum 
politických stran, výrazné intelektuální osobnosti veřejného života v čele s prezidentem 
Masarykem, sokolské hnutí a bohaté kulturní i společenské aktivity. Mnohonárodnostní 
složení třináctimilionové republiky však naznačovalo, že to nebude tak úplně jednoduché. 
Přestože se podařilo uhájit historické hranice, provést důležitou pozemkovou reformu, 
vytvořit silnou měnu a pokračovat v úspěšném průmyslovém rozvoji, mnohé problémy 
zůstaly nevyřešené. Brzy se ukázalo, jak křehká je mezinárodní stabilita versailleského 
mírového systému v Evropě. Ani smlouva s Francií nezachránila Československo před 
agresivními nacistickými záměry.“ 

(zdroj: www.prague.eu/ceskoslovensko)
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Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ (SAS) 
(texty: ZasVa) 
 

Přednáška o zdravé výživě 
6. 9. 2018 

 
Dne 6. 9. 2018 se v SAS uskutečnila přednáška na téma zdravá výživa. 

Přednáška probíhala interaktivní formou. Dětem byla prezentována 

prostřednictvím dvou krátkých pohádek na téma zdravého jídla a 

následky nezdravého stravování. Poté jsme si řekli několik zajímavostí 

o jednotlivých potravinách a ukazovali jsme si na interaktivní tabuli 

potraviny, které bychom měli jíst často a které bychom měli 

konzumovat méně. Přednášku jsme zakončili diskuzí o přípravě jídla 

pro děti a předávali jsme si zkušenosti jak levně, chutně a zdravě 

připravovat svačinky do školy. Na závěr jsme si ještě zahráli bingo z 

ovoce a zeleniny z naší vlastní výroby. 

 
Sportovní odpoledne 
13. 9. 2018 

 
Dne 13. 9. 2018 se uskutečnila akce s názvem Sportovní odpoledne.  Pro děti byly připraveny sportovní 

aktivity jako běh na krátkou vzdálenost, skok z místa, hod do dálky, házení míčem a kopaná. Bohužel nám 

počasí nepřálo, a když jsme došli do obce Patokryje na hřiště, tak začalo pršet. Vymysleli jsme náhradní 

program. Děti si nasbíraly kaštany, které byly spadlé pod stromem. Poté jsme se společně přesunuli do 

ambulance SAS. Zde jsme za pomoci nůžek a špejlí vytvářeli z kaštanů modely zvířat. Některým to šlo více, 

některým méně. Dětem se i tak akce moc líbila. 

 

Výlet do Jungle arény v Mostě 
20. 9. 2018 
 

Dne 20. 9. 2018 se uskutečnila akce s názvem  

„Výlet do Jungle arény Most“. 

  

O akci byl velký zájem. Pro uživatele se konal výlet do zábavního 

centra plného atrakcí jak pro děti, tak pro dospělé. Sraz byl v 

budově ambulance SAS. Děti i dospělé jsme seznámili s pravidly 

slušného chování v MHD i v samotné Jungle aréně Most. Děti tam 

poznávaly různé barvy a zvířata. Mohly si vyzkoušet skluzavky 

různých velikostí, jízdu v malých autíčkách na dopravním hřišti, 

skákací hrad, lezení po stěně, střelbu na koš a mnoho dalších 

atrakcí. V budoucnu si pro úspěch výlet určitě zopakujeme.  

Děti i rodiče si užili mnoho zábavy a bylo to pro ně jistě velice 

poučné. 

file:///C:/Users/novak/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JMC789H0/www.ocss.cz


Povedené akce Obrnického centra sociálních služeb, p.o. 

 
www.ocss.cz 

 

Terénní programy „SPOLU V ULICÍCH“ (TP) 
Odborné sociální poradenství „OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA“ (OSP) 
(texty: tým TP/OSP) 

Seznámení s právníkem 
13. 9. 2018 
 

Dne 13. 9. 2018 proběhly první konzultace s novým právníkem, který po 5-ti letech vystřídal  

JUDr. Janu Betlamovou. Uživatelé OCSS se nyní mohou obracet na službu OSP a následně využít  

Mgr. Bohumila Rolla ke konzultaci v „neřešitelných záležitostech“.  

 

Seznámení se zaměstnavateli 
20. 9. 2018 

 

Dne 20. 9. 2018 zamířila do Mostu mobilní kancelář firmy Amazon. Naše služba TP, společně se svými 

uživateli, se této akce též zúčastnila. Přítomní mohli zjistit vše o práci v této firmě.  Přednáška byla 

zajímavá, nejvíce nás oslovily virtuální brýle, které nám umožnily náhled na pracoviště pobočky této 

společnosti. 

Potencionální zájemci se mohli okamžitě zaregistrovat a byly jim předány informace k dalším krokům při 

nástupu do zaměstnání.   

S následným vyřizováním se můžete na nás kdykoliv obrátit. Těší se tým TP/OSP. 

 

 

 

 

Spolupráce s Diakonií ČCE Most 

Naše služba TP/OSP začíná více využívat služby Diakonie ČCE v Mostě.  Uživatele, kteří chtějí řešit svoji 

finanční situaci podáním návrhu na oddlužení (insolvenci), doprovodí naše služba ke konzultaci  

do Diakonie ČCE. Společně se sociální pracovnicí budou probrány podmínky pro podání tohoto návrhu  

a uživatel se sám rozhodne, zda této možnosti využije. Naše služba nabízí pomoc při počáteční kompletaci 

podkladů k podání návrhu na oddlužení.  Nenechte své dluhy růst, vždy se dá najít řešení. 
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Povedené akce Obrnického centra sociálních služeb, p.o. 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“ (NZDM) 
 

Beseda „Castingy“ 
13. 9. 2018 
(text: EvaTom) 

 

Dne 13. 9. 2018 proběhla beseda na téma „Castingy“. Jeden z uživatelů NZDM Vulkán 
během tohoto roku prošel několika castingy, natáčeními a proto se s námi o své nové 
zkušenosti podělil. Na televizních obrazovkách ho můžeme v blízké době vidět například 
v televizních pořadech Prostřeno, Soudkyně Barbara nebo Ordinace v růžové zahradě. 
Během povídání jsme se dozvěděli jak castingy či přímo natáčení probíhá, jak je důležitá 
pohotovost, improvizace, apod. Ze strany přítomných uživatelů padaly zajímavé a věcné 
dotazy. Například jak se člověk může přihlásit, jaké podmínky musí splňovat, či jaké 
honoráře se za podobné role dostávají. Našemu uživateli (T. Š.) za povídání moc děkujeme.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přednáška odborníka – „Výroba elektrická energie a 
spotřeba domácností“ 
25. 9. 2018 
(text: ZdeMaso) 

 
Věděli jste, že když necháte nabíječku od mobilu v zásuvce, 
tak si tím zbytečně navyšujete roční spotřebu elektrické 
energie? V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež 
„Vulkán“ jsme se tuto a mnoho dalších informací dozvěděli 
od Ing. Václava Tichého, který 25. září 2018 vedl přednášku 
o výrobě elektrické energie a spotřebě domácností. Naši 
uživatelé se dozvěděli o různých typech elektráren a jejich 
fungování, ale taktéž jak ušetřit na elektrické energii nebo 
kolik nás asi stojí rok vysávání domácnosti. 
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Fotbal v Obrnicích 

 
www.ocss.cz 

 

 (text: ZasJa) 
 

Hororový začátek sezóny, tak nějak by se dal nazvat vstup Obrnického týmu do 1. A třídy. 

Po pátém kole se krčí na předposledním místě tabulky se ziskem jednoho jediného bodu.  

Kádr zůstal víceméně pospolu a měl těžit z postupové euforie, ovšem realita je úplně jiná a 

Obrnice se musí vrátit nohama na zem. Tým má rozhodně větší potenciál, než momentálně 

ukazuje. V 6. kole Obrnice vyrazí do Kryr, které mají na svém kontě stále 0 bodů. V tomhle 

zápase budou chtít fotbalisté z Obrnic rozhodně uspět a připsat si tak konečně do tabulky 

plný bodový zisk. 

 

Výsledky „A“ týmu 

Sobota 8. 9. 2018 10:30 

TJ SOKOL Obrnice - 1. FC Spořice 0:3 (0:1) 

STŘELCI: 22. Šmok Daniel, 84. Kopečný 

Patrik, 90. Nutil Ladislav 

Sobota 15. 9. 2018 16:30 

FK Postoloprty - TJ SOKOL 

Obrnice 3:2 (2:0) Pen: 9:8 

STŘELCI: 10. Longauer Miroslav, 27. Biely 

Daniel - 65. Sedlecký Radek, 71. Plaček 

Martin 

Sobota 22. 9. 2018 10:30 

TJ SOKOL Obrnice - TJ Sokol 

Březno 1:3 (0:2) 

STŘELCI: 58. Mentlík Ondřej - 16. Hlavatý 

Štěpán, 34. Hlavatý Štěpán, 47. Král 

Miroslav 

 

Výsledky „B“ týmu 

Neděle 2. 9. 2018 15:00 

TJ SOKOL Obrnice B - Fotbalový klub 

Hostomice, z. s. 3:9 (3:5) 

STŘELCI: 5. Kirvej Martin, 29. Mentlík 

Ondřej (pen.), 43. Mentlík Ondřej - 17. 

Iljazi Esat, 14. Levý Jaroslav, 36. Watzka 

Josef, 38. Kotlár Eduard, 39. Watzka Josef, 

51. Levý Jaroslav, 68. Levý Jaroslav, 81. 

Watzka Josef, 86. Iljazi Esat 

Neděle 23. 9. 2018 15:00 

TJ SOKOL Obrnice B - TJ Sokol Horní 

Jiřetín B 2:6 (2:2) 

STŘELCI: 5. Gizman Patrik, 32. Gizman 

Patrik - 19. Vrána Jan, 37. Vomáčka 

Dalibor, 60. Vrána Jan, 62. Morávek Lukáš, 

67. Vrána Jan, 70. Vrána Jan 

 

(zdroj: https://www.fotbal.cz/)
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TP/OSP 

 
Regionální veletrh pracovních příležitostí 
 
Hledáte práci? Chcete zaměstnání? Nedaří 
se vám to? Přijďte si vybrat na Regionální 
veletrh pracovních příležitostí. Se všemi 
zájemci, které využívají některou ze služeb  
OCSS, p. o. na něj vyrazíme 16. října v 
13:00. Sebou budete potřebovat životopis 
(který případným zájemcům pomůžeme 
připravit) a především chuť pracovat. 
 
Bezplatná právní poradna 
 
Získejte odborné právní poradenství za 
cenu, kterou si můžete dovolit – zadarmo. 
Vyřešte naléhavý právní problém ihned. 
Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci 
postupovat z pohledu práva.  
Bezplatnou právní radu u nás získáte  
8. a 22. října 2018. 
 

 
NZDM 

 
Sportovní odpoledne 
 
V úterý 9. a středu 24. října 2018, 
strávíme v nízkoprahovém zařízení 
„Vulkán“ sportovně. Pokud se počasí 
vydaří, zahrajeme si tento rok zřejmě 
poslední fotbalový zápas. V opačném 
případě uspořádáme turnaje ve sportech, 
které nám vybavení klubu umožňuje – 
stolním tenisu, stolním fotbálku, šipkách či 
hře na kulečníku. 
 
 
 

 
 
Přednáška „100 let ČSR“ 
Vzhledem k tomu, že 28. října uplyne 
přesně 100 od vzniku samostatné 
Československé republiky (tohoto tématu 
jsme se v tomto čísle dotkli), 
připomeneme si tuto radostnou událost 
historicko-sociologickou přednáškou. Ta 
proběhne ve čtvrtek 25. října,  
neboť 28. října připadl na neděli. 
 

 
SAS 

 
Promítání pohádky 
 
Na 4. 10. 2018 připravujeme filmové 
promítání animované pohádky pro děti i 
rodiče. 
 
Zdobení hrnečků 
 
Dne 11. 10. 2018 budeme zdobit hrnečky 
za pomoci speciální techniky. Výtvory si 
pak budete moci odnést domů. 
 
Podzimní tvoření 
 
Venku bude padat listí ze stromů, tak proč 
ho dne 18.10 2018 nevyužít k podzimnímu 
tvoření? Můžeme za pomocí listů vytvořit 
zvířátka nebo různé abstraktní tvary. 
 
Přednáška od dětské sestry 
 
Dne 25. 10. 2018 k nám zavítá dětská 
sestra z mostecké pediatrické ordinace 
Stanislava Kratochvílová. Budeme si 
povídat o povinném očkování a komplexní 
péči o dítě. 
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Tip do kina: 

Venom 

„Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, 
nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů 
filmového světa značky Marvel. V hlavní roli 
smrtonosného Venoma se představí na Oscara® 
nominovaný Tom Hardy.“ 
 
Žánr filmu 
akční, dobrodružný 
Jazyková verze 
český dabing, titulky 
Přístupnost filmu 
od 12 let 
Scénář 
Scott Rosenberg, Jeff Pinkner, Kelly Marcel, Will Beall 
Režie 
Ruben Fleischer 
Hrají 
Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, 
Reid Scott 
Přístupnost traileru 
od 12 let 
Produkce 
Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal 
 
(zdroj: https://www.falcon.cz/film/venom/) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipy na kulturní akci a volný čas: 

Běh kolem jezera Most 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM: 
28. 10. 2018 v 11:00 hod 
TRASA: 
Okruh kolem napuštěného jezera Most a jeho okolí 
/přesná trasa bude upřesněna později/. 
DÉLKA TRATI: 
11 km muži, ženy – Hlavní závod 
4,5 km muži, ženy, junioři a juniorky 
 
„Od 09.00 hod v prostoru před děkanským kostelem. 
Součástí akce je „BĚH PŘÍBĚHŮ“, štafetový závod 
čtyřčlenných družstev dětí žijících v dětských 
domovech. Svou účastí v Běhu kolem Jezera Most 
podporujete tento vložený závod formou příspěvku 
zahrnutého do ceny startovného. Štafetový běh a 
následné vyhlášení výsledků proběhne těsně před 
startem hlavního závodu.“  
Více informací viz odkaz níže. 

 
(zdroj: http://behjezeromost.cz/) 
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OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 příspěvková organizace 

 

v říjnu roku 2018 nabízí 

OCSS si vyhrazuje právo změnit či zrušit jakoukoliv níže uvedenou akci. 

Svou účastí na níže uvedených akcích berou účastníci na vědomí a udělují výslovný souhlas organizátorům s 
pořízením a použitím fotodokumentace, která bude pořizována v průběhu akce. Správcem dat je Obrnické 

centrum sociálních služeb, p. o.  
V případě nesouhlasu s výše zmíněným se obracejte na zaměstnance Obrnického centra sociálních služeb, p. o. 

 

 

DATUM NÁZEV AKCE OD-DO MÍSTO PRO KOHO 

02. 10. 2018 Cesta kolem světa 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

03. 10. 2018 „Co máš v hlavě“ 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

04. 10. 2018 Promítání pohádky 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

08. 10. 2018 Bezplatné právní poradna 13:00 – 15:00 NV  198 Pro uživatele TP/OSP 

09. 10. 2018 Sportovní odpoledne podle účasti NZDM Pro uživatele NZDM 

10. 10. 2018 „Sádrování se Simbou“ 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

11. 10. 2018 Zdobení hrnečků 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

16. 10. 2018 
Regionální veletrh 

pracovních příležitostí 
odjezd v 13:00 

Hotel 
Cascada, 

Most 
Pro uživatele OCSS, p. o. 

17. 10. 2018 Den stromů 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

18. 10. 2018 Podzimní tvoření 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

22. 10. 2018 Bezplatná právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

24. 10. 2018 Sportovní odpoledne podle účasti NZDM Pro uživatele NZDM 

25. 10. 2018 Přednáška od dětské sestry upřesníme NV 206 Pro uživatele služby SAS 

25. 10. 2018 Přednáška „100 let ČSR“ 14:30 – 17:00 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

25. 10. 2018 Přednáška „100 let ČSR“ 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

31. 10. 2018 Hudební odpoledne 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

úterý, čtvrtek Pracovní klub 10:00 – 12:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

každý čtvrtek Pedagog/IT Lektor individuálně NV 206 Pro uživatele SAS 

každý čtvrtek Filmový klub 16:00 – 18:30 NDZM Pro uživatele NDZM 
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Vydavatel: Obrnické centrum sociálních služeb, p. o.  
 
Redakční rada:  Eliška Hudecová, Bc. Zdeněk Masojídek, Jakub Zaspal, Dis., Václav Zaspal 
                             Mgr. Lucie Matějovicová (editor) 
 
Příspěvky, podněty či komentáře posílejte na zaspal@ocss.cz 
 
Náklad 50 výtisků. Samostatně neprodejné! 
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