
A máme tu zase Advent. Bohužel je poněkud pokažený
již druhým rokem trvající pandemií a z ní vycházejících
omezení. Bohužel nemůžeme garantovat, že naše služby
budou v průběhu zimy fungovat stejně, jako doposud.
Aby tomu tak bylo, je zapotřebí, abychom mysleli jeden
na druhého a dodržovali zásady, které mají zamezit
dalšímu rozšiřování nákazy. Buďme k sobě, moc Vás
prosíme, všichni slušní a přejme si jen to nejlepší.
Rozdělovat společnost je bohužel snadné, a tak zapojme
svou empatii a rozum a neskákejme na špek
jednoduchým řešením a dezinformacím, kterých je
internet plný. Všem přejeme příjemně prožité svátky,
mnoho sil do nového roku a především pevné zdraví! 
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FOTBAL
SONDA  DO  STAVU  OBRNICKÉHO  FOTBALOVÉHO  KLUBU

Máme za sebou podzimní část sezóny, a tak se nabízí nějaké menší zhodnocení.
Výborný vstup do sezóny, pět zápasů, pět výher, euforie, pocit neporazitelnosti,
myšlenky na čelo tabulky. Ovšem, jak už je to několik sezón v Obrnicích zvykem,

přišlo vystřízlivění. Výsledkem je průběžné sedmé místo se ziskem 24 bodů. Opět
se ukázalo, že největším problémem, tak jako u většiny klubů na takové úrovni, je
neschopnost vypořádat se s absencí důležitých opor týmu. S tím samozřejmě
souvisí kvalitní šíře kádru. První polovina sezóny ukázala ale i spoustu pozitiv.

Hlavním byla sounáležitost týmu, která se ukázala, když hrozilo, že se neposkládá
ani základní jedenáctka. V druhé polovině sezóny bude hlavním úkolem

stabilizovat tým a více zapracovat mladé a perspektivní hráče. 

První zápas jarní části se odehraje na domácím hřišti 13. března proti
Podbořanům.

 

# KLUB
1 .  TJ  Nové  Sedlo
2 .  TJ  Tatran  Podbořany
3 .  SFK  Meziboří
4 .  FK  Blažim
5 .  SK  Strupčice
6 .  FK  Duchcov
7 .  TJ  SOKOL  Obrnice
8 .  TJ  Baník  Osek
9 .  TJ  Sokol  Lenešice
10 .  SK  FK  Chlumčany
11 .  TJ  Baník  Ohníč
12 .  FK  Vroutek
13 .  TJ  Sokol  Údlice
14 .  TJ  Sokol  Březno
15 .  TJ  Kopisty
16 .  TJ  Krásný  Dvůr
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Památka zesnulých

2. 11. 2021 se uskutečnila přednáška o  Svátku

zesnulých. Ta byla vedena pracovnicí v sociálních

službách SAS za použití interaktivní tabule. První
část obsahovala teorii, při níž byla probrána

historie tohoto svátku. Řeč byla ale také 

o zvycích, které se ke svátku pojí - nejen u nás, 

ale i v zahraničí. Děti se poté pustily do vyprávění.
Na koho rády v tento den vzpomínají a komu 

s rodiči doma zapálili svíčku. Při druhé části jsme

opět využili interaktivní tabuli. Děti na ní spojovaly

obrázky, odkrývaly pexeso a doplňovaly křížovky. 

LISTOPAD V SASCE

Podzimní tvoření
4. 11. 2021 se uskutečnila akce s názvem „Podzimní tvoření“. Podzim nám přináší řadu nevšedních

barevných vjemů, kterými jsem se nechali inspirovat. Nejprve jsme si na čtvrtku obkreslili svoji ruku, která
by měla připomínat kmen stromu. Vybarvení kmenu jsme ponechali na individuálním rozhodnutí každého

přítomného tvořivce. Někdo použil vodovky, někdo tempery, někdo voskovky a další zase křídu. Poté jsme si

připravili pro každého pět víček od PET lahví a temperové barvy. K výběru barev nás inspiroval kopec Zlatník,

který hraje všemi barvami, které může podzim nabídnou. Využili jsme techniku zvanou tečkování. Technika

by měla pomáhat proti stresu, napětí, a tak jsme se uvolnili a nechali se unést fantazií. Na připravené
barevné paletě jsme namáčeli víčka do barev a poté je obtiskli na čtvrtku do koruny stromu. Koruny stromů

se tak rozzářily teplými barvami podzimu - žlutou, červenou, ale také hnědou a zelenou. 

S O C IÁL NĚ  A K T I V I Z AČN Í  S L UŽB A  

P R O  R O D I N Y  S  DĚT M I  " O L I V ÍN "
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LISTOPAD V SASCE

Přednáška

Ve čtvrtek, 18. 11. 2021, se uskutečnila v SAS přednáška „Jak se chránit před nemocemi“. Přednášku vedl

pracovník v sociálních službách SAS za použití interaktivní tabule. Pověděli jsme si, co je hygiena a jaké jsou

zásady, které máme dodržovat, abychom zůstali zdraví. Co je znakem dobré hygieny a v čem nám pomáhá.

Neopomněli jsme také zdravou výživu a pohyb. Nakonec jsme si ukázali několik příkladů, jak se chránit před

nákazou Covid-19. Děti i s rodiči se zapojili do diskuze. Děti si potom mohly za odměnu vyrábět. 

Nejbližší téma pro tvoření bylo ČERT a MIKULÁŠ. Přednáška i společně strávené odpoledne se rodinám velmi

líbilo.

S O C IÁL NĚ  A K T I V I Z AČN Í  S L UŽB A  

P R O  R O D I N Y  S  DĚT M I  " O L I V ÍN "

Frotáž s listy
Dne 11. 11. 2021 se uskutečnila v herně SAS

akce s názvem „Frotáž s listy“. Podzim je období,
kdy opadavé dřeviny ztrácejí své listí. Právě toto

nás vedlo k tomu si nasbírat spadané listí 
z různých druhů stromů. Děti se s radostí

rozběhly na louce před SAS a za chvíli si přinesly

kytici listů. Nejprve si rozložily vybrané listy na

papír a překryly druhým papírem. Pak si vzaly

voskovky nebo pastelky různých barev 

a přejížděly po papíře. Tak se jim krásně
vyrýsovala struktura různých druhů listů. 

Vznikly krásné obrazce připomínající například

vločky nebo pírka. Ve druhé části našeho tvoření
jsme rozetřeli štětcem tempery na list a pak

obtiskli na čtvrtku. Opět se nám vytvořila krásná
barevná paleta listů připomínající podzim. Dětem

se obrázky moc povedly a všem se akce moc

líbila. 

Jak se chránit před nemocemi



N Ě K O L I K  S T Ř Í P K Ů
Z E  Ž I V O T A

N Z D M  V U L K Á N

František Hrubín

"Kdo v srdcích žije,
neumírá." 

Jako první jsme v klubu na
začátku listopadu při vzpomínání

na naše milované zesnulé vyráběli
svícny. Zbytek měsíce jsme se

většinu času soustředili na tvorbu
výrobků ze sádry. Při práci se

sádrou je, stejně jako u všech věcí,
které v životě lidském za něco
stojí, důležitý čas. Sádra musí

odpočívat, aby dostatečně vyschla,
a až poté je možné s ní pracovat

dál. Za použití připravených
forem jsme nejprve vytvořili

sádrové odlitky – srdíčka,
andělíčky, motýlky nebo svícínky

na čajové svíčky. Dva dny pak
odlitky odpočívaly na parapetech.

Uživatelky a uživatelé si je poté
mohli vybarvit a dozdobit dle

vlastního uvážení a vkusu.
Myslíme, že to budou opravdu

krásné dárky k Vánocům. Kromě
vyrábění jsme ale také kreslili 

a malovali. Trochu modré a bílé
barvy, nějaký štětec s houbičkou 

a hle – „svatomartinské erby“ byly
na světě. Kromě pravidelného
doučování a přípravy do školy

jsem hlavu hravou formou
potrápili při turnaji v karetní hře

UNO, kterou si naši uživatelé 
v poslední době velmi oblíbili. Po
uzávěrce tohoto čísla proběhnout

ještě dvě adventní dílničky, tak
nezapomeňte sledovat naše

facebookové stránky. 
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Listopadidasovník

Adidas, Nike, Giorgio Armani, Calvin Klein, Desigual nebo třeba
Chanel. To je dnešní značkový svět. A my tady v NZDM Galaxii jsme

se rozhodli, že zrovna teď je nejvíc značkový měsíc listopad.
Nepotřebuje žádnou značku, listopad zde byl, je a bude navždy,

nejsou potřeba továrny na to, aby obarvil všude na světě svoje listí
na stromech, nepotřebuje vyrábět parfémy, listí spadané na zemi
voní zadarmo a pro všechny. Listopad nemusí vyrábět pro média

reklamu o tom, jak je krásný. Každý měsíc v roce je úplně ten
nejsvětovější designér přírodních krás. Takže my jsme to pojali 

z druhého konce. Za pomoci čtvrtek, lepidla a starého,
„NEZNAČKOVÉHO“ rozbitého deštníku jsme společně vyrobili

obrovský, přírodní deštník, pod který se všichni, jak vidíte z fotky,
vejdeme. Vodovky a barvičky měly pohov, protože listopad sám vše
nádherně obarvil. „Listopadidasovník“ totiž není jen tak obyčejný

deštník, je to věc která pochází z přírody. A vše, co pochází z
přírody, je dnes tou nejvzácnější značkou.

 



Dnes jsme si dali za úkol pomocí
posilovacího gumového kroužku 
a provázků, které jsme po celém

obvodu kroužku přivázali, udržet v
jeho středu obyčejný tenisák, a s ním
se dostat z místnosti až před dům tak,

aby nám tenisák nevyskočil 
z gumového kroužku ven. Vidíte?

Vypadá to jako pavouk, protože má
dlouhé nohy udělané z provázků. 

N E M O Ž N Ě  M O Ž N Ý  P A V O U K

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež "Galaxie"

Na každém konci provázků byl jeden
človíček. Hezké na této hře je, že se dá

hrát klidně až do 150 let. S tímto
pavoukem jsme došli až do NZDM

Vulkán, kde jsme podlezli "pinčesák."
Fakt bomba, být s několika lidmi a

človíčky doslova na jednom provázku
a umět se lidsky dohodnout na úplně

každém pohybu. Stačí totiž trochu
povolit provázek a tenisák vyskočí. 

Provázek důvěry, pozornosti a zájmu
dokončit úkol na sto procent, musí být
natažen, i když zrovna nesouhlasíme 

s názorem druhého. Proč? Možná
"jenom" proto, aby až tato generace

zatím ještě malých dětiček bude
jednou řídit a vést svět, republiku,

město, organizaci nebo rodinu, bude
tak činit trpělivě, lidsky, a přemýšlet

dopředu o tom, co se stane, když
budeme vzteky tahat pouze za svůj

konec provazu.



18.11.2021v Obrnicích poprvé 
po deseti dnech konečně
,,ZASLUNILO SVÍTÍČKO". 

Jako kdyby vědělo, že chceme
soutěžit, oprava ,,fotosoutěžit", 
a to ve fotografování podzimu. 

 Fotilo se mobilem. Zvěčnili jsme
krásy podzimních barev. 
Po návratu do tepla byla

vyhlášena vítězná fotografie 
a sladká odměna putovala mezi
děti. Zde na ukázku okoukněte
fotografie podzimu očima dětí.

Fotosoutěž - barvy podzimu
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P O D P O R A  Z D R A V Í
P Ř E D N Á Š K A  N A  T É M A

Sešly jsme se samé
ženy. Naše

uživatelky se
dozvěděly, že se
zdraví netvoří u
lékaře, ale svým

životním stylem. Co
jíme, pijeme, jak se

stravujeme, jaký
máme spánkový

režim a jak si
musíme chránit

svou kvalitu života,
abychom se vyhnuly

vážným nemocím.
Veškerá doporučení
si uživatelky vzaly k

srdci a s chutí si na
místních venkov-

ních strojích
zacvičily.

 T E R É N N Í  P R O G R A M Y  " S P O L U  V  U L I C Í C H "1 1 . 1 1 . 2 0 2 1
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25. listopad 2021 
Terénní programy "Spolu v ulicích"

Výroba adventního
věnce
Blížila se první adventní neděle, a tak jsme našim uživatelům
nabídli možnost tvorby adventního věnce. 
Naše pomoc byla materiálního a motivačního charakteru,
opravdová práce spočívala na bedrech samotných uživatelů
služby – od samotné představy až po realizaci. 
Od nás měli k dispozici nenadekorovaný věnec, sušiny,
kouličky, stuhy a další různé vánoční přízdoby. Někteří si
přinesli vlastní svíčky. Bylo vidět, že činnost uživatele bavila
a hotové věnce si s radostí odnášeli domů na své naklizené
stoly nebo s představou toho, jak jim věnec zavěšený na
vstupních dveřích jejich bytu udělá krásnou vánoční parádu.
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Bývali jste klienty Bohemia Energy,
případně dalších dodavatelů, kteří

ukončili dodávky energie?

Do několika dnů by Vás měl kontaktovat
nový dodavatel (tzv. dodavatel poslední
instance.)
Dodavatel poslední instance Vám energie
zajistí maximálně na 6 měsíců. Během této
doby je nutné uzavřít smlouvu buď s tímto
dodavatelem nebo s jakýmkoli jiným.
U nového dodavatele neplatí Vaše původní
smlouva.
Novou smlouvu uzavírejte ideálně s
koncovým dodavatelem energií, jako je ČEZ,
Innogy apod.
Nereagujte na nabídky lidí, kteří Vám slibují
lepší ceny energií. Pravděpodobně půjde o
"šmejdy", kteří z Vás chtějí dostat peníze.
Rozhodně nic nepodepisujte!
Pokud si nejste jistí, obraťte se na naši
Obrnickou sociální poradnu na adrese Nová
výstavba 198 nebo nám napište na
Facebooku.
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Plán akcí 
prosinec 21

MAJÁK 14

NZDM "GALAXIE"

9.12.    Mikulášské hrátky v Galaxii

15.12.   Vánoční tvoření

23.12.  Vánoční besídka

SAS "OLIVÍN"

7.12.   Bílá terasa

8.12.   Mikulášská

9.12.   Vánoční výzdoba

14.12.  Vánoční tvoření

15.12.  Vánoční besídka

22.12. Vzpomínku máááš

29.12. PF2022

6.12.    Čert a Mikuláš

13.12.   Tvorba z listů

16.12.  Vánoční setkání

TP/OSP

16.12.  Vánoční setkání s uživateli

NZDM "VULKÁN"



k r á t k ý  v ý b ě r  p o p t á v e k
n a  t r h u  p r á c e

 
( i n f o r m a c e  z  v e ř e j n ě  d o s t u p n ý c h  z d r o j ů )

 
 

POPTÁVKY
PRÁCE

OPERÁTOR/KA
VÝROBY

Firma: Ascorium Most s.r.o.
Pracovní poměr: práce na plný úvazek
Smluvní vztah: pracovní smlouva
Vzdělání: základní
Místo pracoviště: Havraň, okr. Most
Tel: 415 400 140

SKLADNÍK VZV S
ROČNÍM
BONUSEM

Firma: DISPONERO s. r. o.
Místo pracoviště: Most
Pracovní poměr: práce na plný úvazek
Vzdělání: základní
Průkaz VZV
Zkušenosti s retrakem
Mzda: 25 000 - 30 000 Kč/měsíc  
Tel.: 739 048 407

ŠIČKA

Místo pracoviště: Most
Firma: HOLTSAPFEL -
EUROMODA, s. r. o.
Jednosměnný provoz
Vzdělání: zákl. + prak. škola
Mzda: od 17 000 Kč/měsíc
Tel.: 720 415 705

15

KDE HLEDAT PRÁCI?
Nejrychlejší a nejjednodušší cestou, jak hledat práci je
internet. Doporučujeme stránky Úřadu práce
www.uradprace.cz, kde můžete využít různých filtrů a
vyhledávacích parametrů.

Pokud si nebudete vědět rady, vždy můžete navštívit
kteroukoliv z našich služeb. Moc rádi Vám
pomůžeme.
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