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Příklady dobré praxe 

Obrnická sociální poradna 

Uživatelka A. B. v říjnu 2014 pracovala týden  

pod zprostředkovatelskou agenturou v Bille 

v Praze jako brigádnice.  Měla však větší výdaje, 

než si myslela (ubytování, stravné, doprava). Byla 

tedy nucena ukončit pracovní poměr.  

Požádala nás o pomoc, protože jí nebyla 

vyplacena mzda, na kterou měla nárok a vůbec 

nevěděla, co má dělat. Telefonicky jsme 

kontaktovaly asistentku zprostředkovatelské 

agentury s dotazem, z jakého důvodu nebyla 

vyplacena uživatelce mzda. Asistentka se velice 

divila, tak jsme se dohodly, že pošleme 

oskenovanou pracovní docházku.  

Uživatelka nám po třech týdnech přišla oznámit, 

že jí mzda byla vyplacena. Byla velmi ráda, že se 

obrátila na naši poradnu. 

Tímto příkladem vám chceme ukázat, že věci, 

které se zdají být neřešitelné, se dají s naší pomocí 

řešit. Tak neváhejte a využijte naší poradnu.  

Petra Martinovská 

Sociální pracovník TP/OSP 

 

 

 

 

 

 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

·       Paní P. a pan Š. se dostavili do SAS se 3 dětmi 

(věk dětí od 1 do 4 let). Rodina žila v bytě, který 

jim doporučila organizace z Mostu. Byt byl 

v děsivém stavu, bez smlouvy, bez teplé vody, bez 

energií, se štěnicemi a šváby. Rodina byla 

finančně nezajištěná – dávky doposud nebyly 

převedeny z předchozího bydliště  – děti i dospělí 

byli hladoví. Začaly jsme s rodinou řešit dávky 

hmotné nouze a dávky státní soc. podpory, 

komunikovaly jsme s Úřady práce mimo Most, 

abychom veškerou agendu převedly na ÚP v 

Mostě. Vyřizování dávek trvalo delší dobu a 

rodina byla stále bez příjmu. Z bytu je majitel 

vyhodil pro neplacení nájemného a rodina se 

ocitla u nás se sbalenými věcmi na kočárku. 

Všichni plakali a prosili o pomoc. Paní P. 

zvažovala umístění 2 synovců v dětském domově, 

ale neměla to srdce je tam odvést. Neměla peníze 

na obživu ani vlastního dítěte a musela se starat 

ještě o 2 děti sestry, na které nedostávala žádné 

peníze.  

Kontaktovaly jsme OSPOD a zjišťovaly 

informace ohledně 2 chlapců, které jejich matka 

sestře zanechala bez jakéhokoliv zaopatření. Bylo 

nám doporučeno doprovodit paní P. k soudu a 

zažádat o svěření synovců do výchovy 

předběžným opatřením.  

Po dlouhých telefonátech a vyřizování jsme 

obstaraly paní P. a dětem krizové bydlení 

v azylovém domě pro matky s dětmi, panu Š. 

Azylový dům pro muže. Do nových domovů jsme 

všechny na základě jejich přání doprovodily a 

komunikovaly se sociálními pracovníky zařízení 

při jejich přijímání.  

Zajištěním bydlení a dávek se jejich situace 

uklidnila, všichni měli kde spát, byli v teple a s 

pravidelným příjmem na jídlo. V současné době je 

rodina opět spolu v bytě v podnájmu v Mostě. 

 

Jana Štiková 

Sociální pracovnice SAS 
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Připravované a uskutečněné akce OCSS 

TP/OSP 

Dne 5. 2. 2015 proběhlo odpolední setkání se 

zaměstnankyní VZP paní Friedlovou v prostorách 

ICVA. Návštěvníci měli možnost si nechat 

zadarmo změřit hodnotu krevního tlaku a tuku v 

těle. Dozvěděli se, jak je krevní tlak důležitým 

faktorem, který může velmi ovlivňovat naše 

zdraví. Akce se líbila a v budoucnu se bude 

opakovat. 

 

Obrnická sociální poradna připravuje pravidelná 

měsíční setkávání s uživateli této služby. První 

„Velikonoční setkání“ se uskuteční 26. 3. 2015 

od 14:00 v budově ICVA. Přijďte si popovídat o 

tomto křesťanském svátku nebo si vyrobit nějakou 

velikonoční dekoraci. 

 

 

 

SAS 

Na aktivizační činnost v SAS 18. 2. 2015 se sešli 

uživatelé v hojném počtu – dorazilo 5 rodin. 

Nejprve jsme dětem připomněly téma dnešního 

setkání. Děti i maminky si prohlédly připravený 

materiál. Prodiskutovaly jsme výrobu a obsah 

akvária. Děti i s maminkami a také jednou 

babičkou, se pustily do vyrábění. Malovaly různé 

mořské živočichy (samozřejmě hlavně ryby), ale i 

mořskou pannu a rostliny. Vybarvovalo se, 

stříhalo, lepilo. Papírová krabice se začala 

proměňovat v „obrovské“ mořské akvárium. Jako 

dekoraci děti využily kamínky a schránky 

skutečných mořských živočichů. Už nyní vypadá 

akvárium pěkně, ale ještě se nad jeho dokončení 

jednou sejdeme. Srdečně zveme na další akce, 

které pro vás v březnu připravujeme.  

 

NZDM 

Dne 4. 2. 2015 se v NZDM konala akce s názvem 

"Korálkování". Uživatelé si u nás mohli vytvořit 

náušnice, náramky, sponky atd. Všichni jsme se u 

vyrábění velmi dobře bavili a moc se těšíme na 

další společné akce. 
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Obrnický talent 2015 

Jedna z největších akcí OCSS je zpět! Hledáme 

ty nejnadanější a nejtalentovanější zpěváky, 

nejšikovnější tanečníky i jiná fantastická 

umělecká čísla, která vyrazí dech porotcům a 

diváky dostanou do kolen. Myslíš si, že právě ty 

máš talent? Tak neváhej a přijď na konkurz.  

 

Harmonogram konkurzů 

21. 3. 2015 16:00 – 18:00 v budově ICVA 

21. 4. 2015 16:00 – 18:00 v budově ICVA 

19. 5. 2015 16:00 – 18:00 v budově ICVA 

Ohlédnutí za minulým ročníkem. Obrnický talent 

proběhl minulý rok 25. 6. 2014 v budově ICVA. 

V porotě zasedli paní starostka Miklošová, pan 

místostarosta Zaspal, ředitelka OCSS paní 

Matějovicová a paní učitelka Pětioká. Viděli jsme 

mnoho nadaných lidí. Někteří zpívali, jiní 

tancovali nebo hráli na hudební nástroj. Navíc 

jsme měli minulý rok to štěstí, že nás navštívila 

delegace ze Španělska. Všichni účastníci měli o to 

větší motivaci se ukázat. Po vyhlášení výsledků, 

se uspořádala neplánovaná diskotéka, při které se 

všichni velmi dobře bavili. Doufáme, že druhý 

ročník Obrnického talentu bude minimálně tak 

vydařený jako ten první.  

 

Vítězové Obrnického talentu 2014:  

1. místo Adéla Švábová  

2. místo Tomáš Grolmus 

3. místo Dominik Klempár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecní úřad Obrnice pořádá 

5. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 

V neděli 8. 3. 2015 od 14:00 hod. 

V budově ICVA 

Program: 

KLAUN HOPSÍK a VÍLA HOPSINKLA 

Soutěže, tancování, kouzlení… 

 

 

 

 

Vstupné: 

Masky  zdarma 

Ostatní 25,- Kč 
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DPC 

V měsíci lednu se nám podařilo s klienty Domu na 

půl cesty se účastnit skvělé přednášky o Karlovi 

IV. v Městské knihovně v Mostě. Ta pořádá každý 

měsíc plno zajímavých přednášek a akcí, mnohdy 

za cenu skutečně symbolickou. Pokud tedy nevíte 

co dělat, vřele doporučujeme využít program, 

který nabízejí v knihovně. Níže si můžete přečíst 

dojmy uživatele z této akce. 

 

Přednáška o Karlu IV proběhla dne 23.1 2015 

spolu s Katkou, která nás o této přednášce, 

informovala. Z DPC jsme byli čtyři, já Denis, 

Péťa, Radek a Adam, a další sociální pracovnice, 

která dělala, dá se říci že, takovou ženskou 

společnost naší paní Katce. Když konečně 

přednáška začala něco mi říkalo - chci vědět 

hodně! Jenže jsem nečekal, že budu tak zahlcen 

informacemi až mi zůstane v hlavě jen pár těchto 

klíčových slov Karel, král, císař, politik, intrikář, 

milenky 1 – max. 30, univerzita, válka, Verona, 

Ferrari, rytíři, koně, hrad, Praha…, co dodat, asi 

nejsem zrovna stavěný na dvou hodinové 

povídání, ale s určitostí řeknu, že pán který 

přednášku vedl, měl jasno, přesně věděl, o čem 

mluví a chvílemi se mi i zdálo, že se nechává 

unášet, proto oceňuji jeho přístup. Já osobně jsem 

byl spokojený, sice nebylo toho tolik, co bych si 

zapamatoval, ale určitě bych byl pro další 

podobnou podívanou.  

Denis Hájek 

Obecní úřad 

Obec Obrnice byla vybrána Agenturou pro 

sociální začleňování ke koordinovanému přístupu 

k sociálně vyloučeným lokalitám od března tohoto 

roku. V rámci této spolupráce budou zpracovány 

projektové záměry pro území Obrnic a po jejich 

schválení budou na tyto projekty alokovány fin. 

prostředky, které budou čerpány v novém 

programovém období 2014-2020. 

(za OU informovala paní Ing. Vejlupková) 

Sokol Obrnice 

Blíží se začátek jarní fotbalové sezóny. Zde vám 

přinášíme rozpis zápasů týmu TJ SOKOL 

OBRNICE „A“. 

14. So 21. 03. 15:00 Podbořany - Obrnice 

15. So 28. 03. 15:00 Obrnice - Lom 

16. So 04. 04. 16:30 Ervěnice - Obrnice 

17. So 11. 04. 15:00 Obrnice - Dubí 

18. So 18. 04. 17:00 Postoloprty - Obrnice  

19. So 25. 04. 15:00 Obrnice - Strupčice 

20. So 02. 05. 15:00 Duchcov - Obrnice 

21. So 09. 05. 15:00 Obrnice - Žatec B 

22. So 16. 05. 17:00 LoKo Chomutov B - Obrnice 

23. So 23. 05. 15:00 Ledvice - Obrnice 

24. So 30. 05. 15:00 Obrnice - Domoušice 

25. So 06. 06. 17:00 Dobroměřice - Obrnice 

26. So 13. 06. 15:00 Obrnice - Sokol Březno 

 

 

 

 

 

http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1760
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1798
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1798
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1794
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1602
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1798
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1798
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1849
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1761
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1798
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1798
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1628
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1842
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1798
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1798
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1770
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1608
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1798
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1819
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1798
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1798
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1740
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1739
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1798
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1798
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=1599
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Zábava 

ZŠ Obrnice 

Stačí jedno písmeno - D 

Daniel Dobrý doprovázel detektiva Davida 

Dobrovského do divadla. David Dobrovský dnes 

dostal dobré doutníky. Daniel děkoval za 

Davidovu donášku doutníků. Daniel dokuřoval 

doutník u divadla. David donesl doutník s dobrým 

držátkem na doutníky Danielovi. Daniela s 

Davidem dovezl k divadlu Dominik. I Dominik 

dostal od Davida doutník a dostal se s detektivem 

do divadla.   

David Vondruš a Patrik Gizman 8. A 
 

Sudoku 

Pranostiky na březen 

Březen - za kamna vlezem. 

Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v 

stodole ráj. 

Jak prší v březnu, tak také v červnu. 

Březen bez vody - duben bez trávy. 

Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v 

stodole ráj. 

 

 

Vtip 

Potkají se dva chlapi v nemocnici a první se ptá: 

"Proč seš celej v sádře?"  …"No, šel jsem lesem a 

vidím noru, tak do ní zařvu hu!. Ozve se Hu! A 

vyleze liška a poškrábe mě. Jdu zase lesem a 

vidím další, větší noru, tak zařvu huu!. Ozve se 

Hu! A vyleze medvěd a taky mě poškrábe. A pak 

uvidím největší noru, zařvu  huuu! A ozve se 

huuuu …a vyjede rychlík." 

 

 

 

 

 

 

 

K přechodu na LETNÍ ČAS  dojde 

29. března 2015 ve 02:00:00 

z 2:00 hod. na 3:00 hod. 
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Mateřská škola Obrnice 

Naše mateřská škola po roce opět uspěla. 

Mateřská škola v Obrnicích získala i v letošním 

roce od ministerstva školství příspěvek na 

vybavení kvalitními logopedickými pomůckami a 

literaturou, včetně počítače s dotykovou 

obrazovkou a speciálním výukovým programem. 

Uspěla totiž stejně jako loni se žádostí o dotaci 

z rozvojového  programu Podpora logopedické 

prevence v předškolním vzdělávání. 

Projekt zaměřený na zkvalitnění práce učitelek v 

oblasti logopedické prevence školka nazvala 

"Čáry, máry,  fuk, ať jsem holka nebo kluk, 

písmenka a slovíčka jsou naše zábavička II". 
Vyžádá si celkem 60 tisíc korun, z toho dotace 

činí 40 tisíc. Zbytek nákladů školka uhradí z 

vlastních prostředků  

Díky opakovanému úspěchu s projektem se 

učitelky zaměří už druhým rokem na preventivní 

aktivity, které chlapcům a dívkám předškolního 

věku umožní podporu přirozeného rozvoje 

komunikačních schopností a dovedností. 

V současné době zajišťují logopedickou 

preventivní činnost již dva odborní logopedičtí 

asistenti, jejichž řady letos rozšíří další dva. 

Školka je vybavena základními logopedickými 

pomůckami, které podporují rozvoj 

komunikačních schopností a dovedností, ty 

byly nakoupeny právě díky úspěchu se stejně 

zaměřeným projektem v loňském roce.  

V mateřské škole preventivně logopedičtí 

asistenti pracují s dětmi, které vykazují vady 

řeči od jednoduché fyziologické patlavosti až 

po těžkou vadu. 

V letošním roce se v mateřské škole chystají 

k nákupu dalších odborných publikací, 

pracovních sešitů, didaktických pomůcek, 

které usnadní provádět preventivní 

logopedické činnosti tak, aby se pro děti staly 

atraktivními a žádoucími. 

Cílem projektu je také navázat aktivní spolupráci 

s rodiči nových dětí a udržet spolupráci se rodiči, 

kteří se již loni aktivně zapojili do preventivních 

logopedických aktivit a zúčastnili se 

 I několika přednášek zaměřených na tuto 

problematiku, které již školka uspořádala. 

 

Kvalifikovaný personál včetně tří vysokoškolsky 

vzdělaných odbornic (2 na speciální pedagogiku) 

dále umožňuje, aby se učitelky věnovaly dětem 

individuálně s ohledem na jejich nejen 

logopedické, ale i ostatní specifické potřeby.  

(článek napsala Mgr. Vladimira Pechanová) 
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termín název akce od - do místo pro koho 

4. 3. 2015 
Příprava na jaro – výzdoba 

herničky 
15:00 – 16:30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

4. 3. 2015 Velikonoční díla I. 16:00 – 18:00 ICVA Pro uživatele NZDM 

9. 3. 2015  Právní poradna  13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

11. 3. 2015 Soutěžní odpoledne 15:00 – 16:30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

11. 3. 2015 Jarní posezení 16:00 – 18:00 ICVA Pro uživatele NZDM 

18. 3. 2015 Velikonoční dekorace I. 15:00 – 16:30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

18. 3. 2015 Velikonoční dílna II. 16:00 – 18:00 ICVA Pro uživatele NZDM 

24. 3. 2015 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

25. 3. 2015 Velikonoční dekorace II. 15:00 – 16:30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

25. 3. 2015 Velikonoční tradice 16:00 – 18:00 ICVA Pro uživatele NZDM 

26. 3. 2015 Velikonoční posezení 14:00 – 16:00 ICVA  Pro uživatele TP/OSP 

vždy v 

pondělí 
Speciální pedagog 14:30 – 16:30 NV 206 Pro uživatele OCSS 

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

Každý 

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

Vždy 

v pondělí 
Psychologická poradna 15:00 – 17:00 ICVA Pro uživatele OCSS 

Vždy 

v úterý a ve 

čtvrtek 
Pracovní klub 10:00 – 12:00 ICVA Pro uživatele NZDM 

Vždy 

v úterý  
Muzikál 14:00 – 16:00 ICVA Pro mládež 

Vždy ve 

středu 
Šicí dílna 10:00 – 12:00 ICVA Pro uživatele NZDM 

Vydavatel: Obrnické centrum sociálních služeb 

p. o., Redakční rada: Bc. Lucie Matějovicová,  

Jakub Zaspal, Dis. Jana Štiková, Dis., Eliška 

Hudecová, Tomáš Šindelář. Příspěvky posílejte 

na zaspal@ocss.cz nebo tel.: 773 463 564. 

Náklad 100 výtisků. Neprodejné! 


