
www.ocss.cz 
 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sociální služby jsou za podpory OÚ Obrnice financovány z individuálních projektů MPSV  

a dotačních programů Ústeckého kraje 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MĚSÍČNÍK OBRNICKÉHO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

 

ROČNÍK VII. 

 

 

ČÍSLO 8. 

  

ŘÍJEN 2020 

OBRNICKÝ 
 MAJÁK 

OBSAH ČÍSLA: 

 

Nejdůležitější informace k volbám 
Informace ke koronaviru 

Povedené akce OCSS, p.o 
Fotbal v Obrnicích 

Kultura a volný čas 
Křížovka 
Sudoku 

 

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


Nejdůležitější informace k volbám 

www.ocss.cz 
 

 

Proč jsou kraje důležité a jak to celé funguje 

„Z médií se někdy může zdát, že o všem důležitém se rozhoduje pouze v parlamentu a v senátu. Avšak 

nenechme se zmást. Řada zásadních rozhodnutí se odehrává na úrovni krajů a krajské politiky. Tato 

rozhodnutí mají bezprostřední vliv na naše životy a na naše okolí. Proto je tak důležité věnovat pozornost 

krajským volbám i krajské politice jako takové.  

1. K ČEMU JSOU KRAJE DOBRÉ? Kraje jsou samosprávné jednotky, které vytvářejí vlastní místní politiku. 

Jednotlivé kraje tak mohou mít různý přístup například k dotování jízdného nebo podpoře kultury. Kraje také 

vydávají svoje vlastní obecně závazné vyhlášky a vyjadřují se například k územním plánům místních obcí, 

vydávají povolení k provozu vodovodu/kanalizace nebo řeší skládky a povolení odpadovým firmám. Kraje 

také vyhlašují zřízení přírodních parků nebo rezervací a mohou předkládat zákony do parlamentu.  

2. JAKÉ JSOU PRAVOMOCI KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV? Pravomoci krajských zastupitelstev jsou poměrně 

rozsáhlé. Schvalují v zásadě každý politický akt kraje. Například vydávají obecně závazné vyhlášky, zřizují 

a řídí krajské nemocnice, zajišťují základní dopravní obslužnost, zřizují a ruší příspěvkové organizace (např. 

střední školy, domovy pro seniory, muzea a galerie) nebo také mohou předkládat návrhy zákonů poslanecké 

sněmovně, stejně jako předkládat návrhy na zrušení zákonů Ústavnímu soudu. Krajská zastupitelstva také 

volí a odvolávají hejtmana i radu kraje.  

3. JAK VYSOKÉ JSOU ROZPOČTY KRAJŮ? V roce 2019 dosahovaly celkové příjmy krajů celkové výše 239 

miliard korun. Oproti tomu celkové výdaje krajů dosáhly 233 miliard. (Pro srovnání celkové schválené výdaje 

Ministerstva školství činily ve stejném roce zhruba 206 miliard, výdaje Ministerstva zdravotnictví pak cca 8,2 

miliardy). 

4. KDO JE HEJTMAN A JAKÉ MÁ PRAVOMOCI? Hejtman zastupuje kraj navenek. Spolu se svým náměstkem 

podepisuje právní předpisy kraje. Po předchozím souhlasu ministra vnitra jmenuje a odvolává ředitele 

krajského úřadu. Hejtman je také zodpovědný za informování občanů o činnosti kraje. Hejtmana volí ze svých 

řad krajské zastupitelstvo a právě krajskému zastupitelstvu se hejtman zodpovídá. Bez schválení rady kraje 

nebo zastupitelstva má hejtman jen velmi omezené pravomoci.  

5. PROČ BYLY KRAJE ZAVEDENY? Aby se o regionálních záležitostech rozhodovalo v místě, kde se odehrávají. 

Díky krajskému zřízení rozhodují o regionálních (krajských) otázkách přímo občané kraje. Po vstupu České 

republiky do Evropské unie význam krajů ještě vzrostl. Na regionální politiku je také určena významná část 

finančních prostředků Evropské unie.  

6. PROČ BYLY ZRUŠENY OKRESY A NAHRADIL JE SYSTÉM KRAJŮ? Okresy nikdy zrušeny nebyly – existují 

i dnes, zejména pro statistické účely. Systém krajů byl zaveden v roce 2000. Od té doby převzaly kraje některé 

funkce státní správy a začalo docházet k útlumu činnosti okresů. V roce 2003 byl navíc vytvořen systém obcí 

s rozšířenou působností (ORP), které převzaly další úkoly státní správy. Úřadů na úrovni okresů tak již nebylo 

potřeba.“  

Zdroj: www.odvahavolit.cz 
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Volby do krajských zastupitelstev a 1/3 senátu se konají v pátek 2. a v sobotu 3. října. V pátek od 14:00 do 

22:00 hod., v sobotu od 8:00 do 14:00 hod.  

• Nezapomeňte si platný občanský průkaz a zjistěte si, kde je Vaše volební místnost. 

• Volební lístky Vám přijdou před volbami domů, ale budou Vám k dispozici i ve volební místnosti (spolu 

s úřední obálkou).  

• Údaje o volební místnosti by Vám měly dorazit v obálce spolu s hlasovacími lístky. Případně jsou 

k nalezení na internetových stránkách či na úředních místech Vaší obce.  

• Na Vašem obecním úřadě si můžete zažádat o voličský průkaz, se kterým můžete volit i mimo Vaše trvalé 

bydliště. V případě krajských voleb můžete volební průkaz použít pouze v rámci kraje, ve kterém máte 

trvalé bydliště. V praxi to znamená, že nemůžete odjet příliš daleko. A i když volíte na voličský průkaz, 

musíte mít s sebou občanku.  

• Pokud chcete žádost o volební průkaz zaslat písemně či datovou schránkou, je třeba ji doručit do 25. 9. 

na Váš obecní úřad. V případě osobní žádosti je možné o průkaz požádat nejpozději 30. 9.  

• Písemnou žádost Vám pomůže v pár vteřinách vytvořit Hlídač státu na tomto odkazu: 

https://volby.hlidacstatu.cz/#/cr-cr.  

• U těchto voleb můžete hlasovat i z auta, v případě potřeby za Vámi přijede zvláštní volební komise 

s ochrannými prostředky.  

• Dobře se rozhodněte, koho budete volit, protože krajské volby jsou důležité.“ 
 

Zdroj: www.odvahavolit.cz 

Jak volit 

• Každá politická strana či hnutí je uvedena na zvláštním hlasovacím lístku. 

• Do úřední obálky (kterou dostanete ve volební místnosti), je nutné vhodit pouze jeden hlasovací 

• lístek. Pokud jich vhodíte víc, je volba neplatná. 

• Pokud do obálky vhodíte hlasovací lístek, dáváte hlas celé politické straně. 

• Můžete však využít i preferenční hlasy pro jednotlivé kandidáty. Ty je možné udělit zakroužkováním 

až 4 kandidátů, a to vždy pouze z jedné politické strany. 

Kdo kandiduje z Obrnic 

Obrnice budou ve volebním boji reprezentovány bývalou starostkou Drahomírou Karasovou a současným 

starostou Stanislavem Zaspalem. 

 

   

file:///C:/Users/novak/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JMC789H0/www.ocss.cz
https://volby.hlidacstatu.cz/#/cr-cr
http://www.odvahavolit.cz/


Informace ke koronaviru 

www.ocss.cz 
 

Vláda od 5. října omezuje hromadné akce. Omezení čekají i střední, vyšší a 
vysoké školy 

Vláda od 5. do 18. října 2020 přichází s krizovým opatřením v souvislosti s pandemií covid-19, na základě 

vyhlášeného nouzového stavu. Od pondělí se na 14 dní zakazují koncerty a divadelní představení, při 

kterých se převážně zpívá, a dále hromadné akce pro více než 10 osob ve vnitřních prostorech a více než 

20 osob ve vnějších prostorech. Na území hlavního města Prahy a krajů, které jsou podle platného 

semaforu zařazeny do oranžové a červené, bude od 5. do 18. října 2020 omezen provoz středních, vyšších 

a vysokých škol. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude v těchto krajích zakázána osobní 

přítomnost studentů na výuce. Nově nebude součástí vzdělávání zpěv a sportovní činnosti. 

Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/  
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Povedené akce Obrnického centra sociální služeb, příspěvkové organizace 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ (NZDM) 

Kvíz 
01.09.2020 

Pro tuto akci jsme připravili několik druhů dotazníků. Multimediální kvíz, týkající se znalosti geografie, 

prověřující schopnost uživatele orientovat se v různých webových aplikacích, získávání, třídění a využívání 

veřejných informací. Další aktivitou byly různé kvízy týkající se znalostí lidského těla, vedené v papírové 

formě. Uživatelé se dnes jistě zapotili, oplátkou ovšem získali mnoho cenných informací a zkušeností. 

Tvoříme z FIMA 
09. 09. 2020 

Tato akce pro tvořivé ručičky patří k oblíbeným činnostem v našem klubu. Uživatelé zde měli možnost tvořit 

z plastové polymerové snadno tvarovatelné hmoty podobné jílu. Výsledkem jejich činnosti byly zkrášlené 

lžičky a různé pestrobarevné tvary. Výrobky jistě udělají radost v domácnostech uživatelů. 

 

Kouzlení s klovatinou 
16.09.2020 

16.09. 2020 proběhla 

výtvarná akce, na které si 

účastníci akce vyzkoušeli 

techniku malování 

s klovatinou. Na čtvrtku 

účastníci nanesli vrstvu 

klovatiny a na ní potom 

nanesli různě barevné vrstvy 

temperových barev. Barva se 

v klovatině rozpila a nechala 

se zaschnout. Mezitím se 

připravila druhá vrstva čtvrtky – na barevný papír obkreslili dle šablony tři srdíčka, které vystřihli. Na čtvrtku 

se zaschnutou klovatinou se nalepila vystřižená barevná čtvrtka se srdíčky.  
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ (NZDM) 

Baletky 
23.09.2020 

Tento den proběhla rukodělná akce, na které účastníci 

tvořili dekoraci z mechové gumy. Nejprve šablonu ve tvaru 

baletky obkreslili 2 x na mechovou gumu a vystřihli jej. 

Poté si z mechové gumy dle šablony vystřihli tvar kolečka, 

které posloužilo, jako podstavec. Vystřižené siluety 

účastníci slepili k sobě a ozdobili korálky, sukénkou nebo 

barvičkami. Po zaschnutí barev a lepidla připevnili baletku 

pomocí špejle a chlupatého drátku k podstavci.  

Pro uživatele byla připravena ještě druhá varianta. 

Účastníci tvar baletky vystřihli (mechová guma) a nalepili 

na papír, kde ji dále dozdobili sukénkou, korálky, barvami. 

Pozadí vybarvili suchými křídy. Vznikli tak krásné, originální 

obrázky.  

 
 

Riskuj 
29.09.2020 

Akce „Riskuj“ je 

vědomostní hra, u 

které se nejen 

uživatelé dozví 

různě zajímavé 

informace, ale také 

se pobaví a zdravě 

mezi sebou 

zasoupeří. Účastníci 

hráli ve dvojicích, 

jednotlivé týmy tak 

hráli proti sobě. 

Uživatelé si vybírali 

otázky z různých 

okruhů, na které 

chtěli zodpovědět. 

Vědomostní otázky, byly obodovány podle obtížnosti. Pokud tým odpověděl na otázku správně, byli mu 

přičteny body. Po ukončení hry vyhrál tým s největším počtem bodů. 
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Výsledky zápasů Muži „A“

Sobota 22. 8. 2020 13:30 
TJ SOKOL Obrnice - SK Strupčice 4:1 (1:0) 
STŘELCI: 32. Zaspal Jakub (pen.), 65. Harzer Antonín, 80. Kadlec Adam, 85. Zurko Petr - 82. Lenko Daniel 
 
Neděle 30. 8. 2020 10:30 
SFK Meziboří - TJ SOKOL Obrnice 4:2 (1:1) 
STŘELCI: 29. Nesper Vojtěch, 58. Nesper Vojtěch, 65. Nesper Vojtěch, 92. Buben Martin - 23. Harzer Antonín 
(pen.), 83. Ďurčo Denis 
 

Sobota 5. 9. 2020 10:30 
TJ SOKOL Obrnice - TJ Baník Osek 3:2 (2:0) Pen: 3:1 
STŘELCI: 9. PILAŘ JAROSLAV, 37. MIRGA PETR - 52. ŘÍHA OTAKAR, 90. KUBÁSEK STANISLAV 

 
Sobota 12. 9. 2020 10:30 
TJ SOKOL Obrnice - FK Vroutek 3:7 (2:3) 
STŘELCI: 24. Mirga Petr, 29. Harzer Antonín, 80. Harzer Antonín - 8. Kobera Daniel, 43. Kobera Daniel, 27. 
Kruml Lukáš, 61. Kobera Daniel, 71. Kobera Daniel, 79. Kobera Daniel, 80. Kruml Lukáš 
 
Sobota 19. 9. 2020 13:00 
TJ Baník Ohníč - TJ SOKOL Obrnice 1:0 (0:0) 
STŘELCI: 72. Salák Daniel 
 
Sobota 26. 9. 2020 10:30 
TJ SOKOL Obrnice - TJ Nové Sedlo 
(ZasJa) 
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Tip do kina 

Karel 
 

 Česká republika 
127 minut 
 
Žánry: Dokumentární 
Obsah: Celovečerní dokumentární film Karel 
přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše 
Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Malířová 
Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého 
jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti 
vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život 
slavného zpěváka, jaký se doposud široké 
veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. 
Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor. 
(Bontonfilm) 
 

 
Zdroj: https://www.kinobox.cz/film/716291-karel 

Tip na sportovní vyžití 

Protidrogový vlak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy: 

12. 10. 2020 

Kde: 

Vlakové nádraží Most 

 
Zdroj:https://www.mesto-most.cz/revolution-train-
protidrogovy-vlak/a-13334/p1=61009 
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Zdroj: https://www.tyden.cz/priloha/201207/501649b0a9e12/krizovka-2018-36-5b86b2cb19ad3.pdf 
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