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Poděkování od uživatelů služby SAS OCSS 

Děkuji za ochotu a péči, která se mě dostala od 

těchto sociálních pracovnic. Jsem ráda, že 

v bydlišti Obrnice je tato pomoc, jsem spokojená 

se všemi pracovnicemi, jsou ochotný a vstřícný 

a  nejvíce děkuji paní Štikové za vyřizování mé 

situace, která dopadla dobře.  

   paní C. 

 

Tímto chci poděkovat OCSS a hlavně paní 

Piksové za krásný a vřelý přístup k mé osobě. 

Děkuji i za podporu k získání dotovaného 

pracoviště v Obrnicích v Eduardu. 

paní V. 

 

S pracovnicemi sociálních služeb jsem velmi 

spokojená, dost mi pomohly, vysvětlily složité 

věci, kterým jsem nerozuměla, a byly vždy ke 

všemu ochotny. I jejich aktivity s dětmi se mi moc 

líbí, tak bych jim tímto chtěla hodně poděkovat. 

    paní Z.  

 

 

 

 

 

O exkurzi VOŠ Most v OCSS 

Dne 19. 4. 2015 navštívili studenti dálkového 

studia Vyšší odborné školy v Mostě – obor 

sociálně právní činnost naše Centrum. Exkurze 

byla zaměřena na předávání zkušeností 

s  poskytováním sociálních služeb. Pro studenty 

byly na ICVA připraveny prezentace 

o  poskytování sociálních služeb obecně, 

o  Obrnickém centru sociálních služeb (OCSS) 

a  o  jednotlivých sociálních službách, které OCSS 

poskytuje. Studenti pod vedením Mgr. Věry 

Pucové se zajímali o přímou práci s uživateli 

a  o  nejčastěji řešené problémy v jednotlivých 

sociálních službách. Zájem byl také o příklady 

dobré praxe. Po prezentacích studenti navštívili 

jednotlivé služby a seznámili se s pracovními 

týmy. Se studenty jsme se rozloučili prohlídkou 

obce Obrnice, při které jsme živě diskutovali. 

Myslím, že exkurze byla pro studenty přínosem 

a  získané informace jistě využijí při dalším 

studiu.     

( napsala Jana Štiková SAS)  

 

V dubnu se podává žádost SPP – příspěvek na 

bydlení za I. čtvrtletí 2015. Můžete se obrátit na 

pracovnice TP/OSP s prosbou o pomoc 

s vyplněním formulářů. Nezapomeňte si žádost 

podat včas.  

 

 

 

 

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou 

dneska náhodou Velikonoce?” 

   „Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?” 

   „No, že jsem si vykoledoval pětku.” 
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Připravované akce OCSS 

SAS 

Sasanky připravují na první dubnovou středu, tj.  

1. 4. 2015, od 14:00 „Jarní setkání“ pro rodiny 

s dětmi v budově ICVA. Budeme si u kávy a čaje 

povídat o jaru a o Velikonocích, budeme tvořit a 

soutěžit. Uvítáme, když přinesete něco malého na 

ochutnání. Těšíme se na vás. 

 Tým SAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP/OSP 

Zveme všechny uživatele TP/OSP na akci „Jarní 

setkání“, která se uskuteční dne 22. 4. 2015 od 

14:00 v budově ICVA. Přijďte strávit příjemné 

odpoledne s našimi pracovnicemi a popovídat si 

o  dění v Obrnicích. Moc se na všechny těšíme. 

Hostem bude p. Maroš Šandor, který pohovoří 

o  romské kultuře. 

Tým TP/OSP 

 

 

 

 

 

 

 
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková 

organizace  

 

 

Pořádá 2. ročník talentové soutěže 
Obrnický talent 

   
 

Pokud máte zájem účastnit se soutěže,  

přijďte na zkoušku v úterý 21. 4. 2015  

     v 16:00 hod, do budovy ICVA      

 

Obrnického talentu se mohou zúčastnit  

obyvatelé Obrnic. 

 

Těšíme se na Vaši účast! 

NZDM 

Zveme všechny uživatele NZDM na akci „Výroba 

čarodějnic“, která se uskuteční dne 29. 4. 2015 od 

16:00. Každý si může přijít vyrobit svojí 

čarodějnici. Budeme si povídat o tomto dni a 

samozřejmě o dalších zajímavostech. Budeme se 

na váš těšit. 

      Tým NZDM 
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Povedené akce OCSS 

TP/OSP 

Dne 26. 3. 2015 se uskutečnilo "Velikonoční 

posezení" s uživateli služeb TP/OSP. Příjemně 

jsme se pobavili, vytvořili jarní kytičku z papíru, 

pochutnali jsme si na velikonočním beránku a 

jiných sladkých i slaných dobrotách. Celé 

odpoledne proběhlo v poklidné atmosféře 

a  všichni jsme si akci velmi užili. Moc se těšíme 

na další setkání.     

Tým TP/OSP 

 

NZDM 

Dne 11. 3 2015 se konala akce s názvem „Jarní 

posezení“. Vyráběli jsme krepové dekorace. 

Větvičky ve váze jsme zdobili drobnými květy 

a  také jsme vyráběli zápichy do květináčů. Do 

této činnosti se zapojili všichni, děvčata i chlapci. 

Každému byl individuálně vysvětlen postup tak, 

aby dosáhl požadovaného výsledku. V průběhu 

akce panovala příjemná atmosféra. Akci jsme si 

všichni užili a moc se těšíme na další.  

Tým NZDM 
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DPC 

Inspirace z Domu na půl cesty v Obrnicích 

Pokud přemýšlíte, jak naložit s volným časem 

a  máte rádi ruční práce, máme pro vás dobrý tip. 

K výrobě tohoto plastického obrazu na zeď budete 

potřebovat malé hřebíčky, skoby na zavěšení na 

zeď, bavlnku, dřevo, na které budete hřebíčky 

natloukat, a předlohu obrázku. My jsme si 

vzhledem, k názvu naší organizace, vybrali 

srdíčko. Sami můžete podle obrázku posoudit, jak 

se nám podařilo. Postup je jednoduchý, po obvodu 

předlohy natlučete hřebíčky a poté 

jen provlékáte bavlnku od jednoho hřebíčku 

k druhému, dle vaší fantazie a vkusu. 

Takže nejen, že jsme hezky strávili čas při výrobě 

obrazu, ale zároveň jsme tím i získali pěknou 

dekoraci na zeď. Proto jsme se rozhodli, že 

u  jednoho výrobku nezůstaneme a zkusíme 

vyrobit i další obrázky, kterými bychom si mohli 

vyzdobit naše prostory. 

 (napsala Kateřina Betáková) 

 

 

Sokol Obrnice 

Výsledky zápasů obrnických fotbalistů  

Muži 

21. 3. 2015 

TJ Tatran Podbořany 2:1 TJ Sokol Obrnice „A“ 

Sokol Horní Jiřetín „B“ 3:0 TJ Sokol Obrnice „B“ 

28. 3. 2015 

TJ Sokol Obrnic „A“ 6:1 SK Viktoria Lom 

Sokol Bečov 3:6 TJ Sokol Obrnice „B“ 

Dorost  

22. 3. 2015 

FK Bílina 5:2 TJ Sokol Obrnice 

29. 3. 2015 

TJ Sokol Obrnice 0:2 FK Litvínov 

 

 

 

Duhovka, o. s. 

Vás zve ve čtvrtek 2. 4. 2015 od 16:00 hod. na 

Velikonoční tvoření 

Budeme tvořit velikonoční výzdobu. 

Přineste si vyfouklá vajíčka, která si budete moci 

vyzdobit. Účast zdarma. K práci si můžete přinést 

další vlastní materiál. 

 

(informoval terénní pracovník obce pan Kováč) 
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Zábava 

Apríl je označení pro první dubnový den –  

Už od 16. století je apríl spojen s různými žertíky 

a drobnými zlomyslnostmi. Předpokládá se, 

že svátek vznikl jako reakce na změnu ročního 

období ze smutné zimy na veselejší jaro.  

Nejpovedenější aprílový žert 

Hodiny na Big Benu budou digitální? 

1. dubna 1980 oznámila britská BBC, že je třeba 

jít s dobou, a proto budou legendární hodiny na 

londýnské věži Big Ben vyměněny za digitální. 

Oznámení vyvolalo obrovské zděšení a rozzuření 

Britové proti takovému nápadu hlasitě 

protestovali. Japonská BBC navíc dodala, že 

ručičky z hodin budou prodány prvním čtyřem 

lidem, kteří jim zavolají. Okamžitě se začali hlásit 

zájemci. 

(Zdroj: tn.cz) 

 

 

 

 

Sudoku 

 

 

Velikonoce 

 

Pro někoho Velikonoce představují oslavu 

příchodu jara a probouzení přírody (původní 

pohanské svátky). Pro křesťany jsou však 

nejdůležitějšími svátky v roce. Spojují je 

s  ukřižováním Ježíše Krista a jeho 

zmrtvýchvstáním. Jméno Velikonoc je odvozeno 

od Velké noci (noc, kdy vstal Ježíš Kristus 

z  mrtvých).  

Modré pondělí – představuje poslední 

masopustní pondělí. 

Šedivé úterý – uklízelo se obydlí, vymetaly se 

všechny nečistoty. 

Škaredá středa (Sazometná středa) – Bible 

uvádí, že Jidáš právě v tento den zradil Ježíše 

Krista. Podle tradice se mají vymetat komíny. 

A  také se říká, že budete-li se mračit, pak se 

budete mračit každou středu po celý rok. 

Zelený čtvrtek – dle Bible se v tento den konala 

v  Getsemanské zahradě poslední večeře Ježíše 

Krista. Byl při ní zatčen.  

Mezi zvyky patří například brzké vstávání a omytí 

rosou (zabrání se nemocem), má se sníst něco 

zeleného (člověk bude rok zdravý) a další. 

Velký pátek – v Bibli je napsáno, že Ježíš byl 

souzen, odsouzen a ukřižován. Křesťané mají 

držet přísný půst. 

Bílá sobota – končí půst, který trval 40 dní. Uklízí 

se, pečou mazance a velikonoční beránci, zdobí se 

vajíčka a pletou pomlázky. 

Velikonoční neděle – podle Bible vstal Ježíš 

Kristus z mrtvých. Pro křesťany se jedná o 

nejvýznamnější svátek roku. V kostele se světí 

jídlo, které se pak podává u slavnostní tabule. 

Velikonoční pondělí – tento den je spojen 

s  koledováním, poléváním vodou a velikonočním 

zajíčkem. 

(Zdroj: centrum.cz) 
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MŠ Obrnice 
 

Výlet na letiště Václava Havla v Praze  

 

V rámci výchovně vzdělávacího programu 

k  projektu „Poznáváme dopravní prostředky “, 

uskutečnila naše mateřská škola ve čtvrtek 19. 3. 

2015 poznávací výlet na letiště Václava Havla do 

Prahy. Cesta autobusem Dopravního podniku 

města Mostu a Litvínova a.s. ubíhala rychle, měli 

jsme se na co těšit. Pan řidič zpříjemnil dětem 

cestování pouštěním CD s dětskými písničkami, 

takže cesta byla opravdu veselá.  

Spousta dětí byla na letišti poprvé, takže jejich 

údiv a rozzářená očka nás provázela po celou 

dobu exkurze.  

 

Ve vstupní hale letiště nás přivítala průvodkyně, 

která nám nejprve ukázala maketu celého letiště, 

pak nás odvedla přes bezpečnostní letištní 

kontrolu. To byl teprve zážitek, děti procházely 

bezpečnostním turniketem, některé dokonce 

„úspěšně neprošly“ a musela probíhat opakovaná 

kontrola oděvů a obuvi. Některé paní učitelky také 

neprošly, to se děti řehtaly.  

Na letištní ploše byl pro nás připraven letištní 

autobus, který nás vozil po letištní ploše. 

Nejzajímavější byla pro všechny ranvej, u které 

nám autobus zastavil, a my měli možnost zažít 

něco neopakovatelného, pozorovali jsme starty a 

přistávání letadel přímo z bezprostřední blízkosti. 

Po celou exkurzi se bylo na co dívat – přistání a 

odlety letadel, výstup cestujících, vyložení 

zavazadel do vozíků, natankování benzínu, 

kontrola letadla servisními techniky, výstup 

letušek a pilotů, potahování letadel auty na 

startovací plochu, areál letištních požárníků, různá 

vozítka a naváděcí auta, která slouží k provozu na 

letišti.  

Děti byly nadšené, velice pozorné a hlavně 

všímavé. Byly i moc hodné (jak jinak, máme totiž 

ty nejhodnější děti na světě) a za to je chválíme. 

Tímto bych ráda poděkovala rodičům za důvěru, 

že nám své děti na tento mimořádný den svěřili, 

a  hlavně paním učitelkám za jejich ochotu 

takovou náročnou akci vůbec podniknout. 

Těším se i na další takové akce.  

(napsala ředitelka MŠ Vladimíra Pechanová) 

Nové NZDM 

Stále pokračuje výstavba našeho nového NZDM. 

Zde vám přinášíme fotku ze stavby budovy, která 

již skoro finišuje. Všechno vypadá slibně, a pokud 

půjde vše podle plánu, tak stěhování už je za 

dveřmi. 
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termín název akce od - do místo pro koho 

1. 4. 2015 Jarní setkání 14:00 – 16:30 ICVA Pro rodiny s dětmi 

7. 4. 2015 Právní poradna  13:00 – 16:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

8. 4. 2015 Obrázky ze slaného těsta 15:00 – 16:30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

8. 4. 2015 Den Romů 16:00 -18:00 ICVA Pro uživatele NZDM 

15. 4. 2015 Stopovaná 15:00 – 16:30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

15. 4. 2015 Aprílová kopaná 16:00 – 18:00 ICVA  Pro uživatele NZDM 

22. 4. 2015 Rozkvetlá louka 15:00 – 16:30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

22. 4. 2015 Kdo si hraje, nezlobí 16:00 – 18:00 ICVA Pro uživatele NZDM 

22. 4. 2015 Jarní setkání 14:00 – 16:00 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

27. 4. 2015 Právní poradna  13:00 – 16:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

29. 4. 2015 Hrajeme si venku 15.00 – 16.30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

Vždy  

v pondělí 
Speciální pedagog 14:30 – 16:30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

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. Příspěvky posílejte na 

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

100 výtisků. Neprodejné! 


