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Obrnická sociální poradna 

Poděkování uživatele služby 

„Chci moc poděkovat za ochotu Obrnické sociální 

poradně, jmenovitě paní Humpolcové a kolegyni 

při řešení mé nepříznivé situaci. S jejich pomocí 

jsem získal zaměstnání a byt v obci. Moc si toho 

vážím a děkuji. J. B.“  

(uživatel p. J. B.) 

Informační stánek 

Stejně jako v loňském roce si i letos mohou 

občané Obrnic nechat poradit u informačního 

stánku služeb OCSS a to každou středu od 13.00 

do 16.00 hodin. Začínáme 3. 6. 2015 na Velkém 

sídlišti u bývalého obchodu „Krásný“. Následující 

středu stánek najdete na Malém sídlišti u hřiště. 

Místa umístění stánku se budou vždy po týdnu 

střídat. 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Z důvodu velkého zájmu z řad odborné i laické 

veřejnosti se MPSV rozhodlo pro již II. vydání 

aktualizované Příručky pro osoby se zdravotním 

postižením v roce 2015. Příručka si klade za cíl 

usnadnit lidem s handicapem orientaci v mnohdy 

složitém sociálním systému, a to zejména ve 

vztahu k posuzování zdravotního stavu či 

k  podmínkám nároku na příspěvek na 

péči s  ohledem na některé dílčí změny v letošním 

roce. Obsahuje ale také informace o trhu práce či 

další praktické rady  

a tipy v sociální oblasti. 

 

„Prostřednictvím příručky chceme opět pomoci 

lidem zorientovat se v sociálním systému, 

zákonech a paragrafech, které se jich 

bezprostředně týkají a často jim třeba nerozumějí. 

Naším cílem je stále zlepšovat komunikaci 

ministerstva směrem k veřejnosti, a k tomu by 

měla mimo jiné sloužit i tato příručka,“ říká 

ministryně práce a sociálních věcí Michaela 

Marksová. 

 

Více se dočtete na stránkách www.mpsv.cz  

 

Zastupitelstvo obce Obrnice zve občany na 

veřejné zasedání, které se koná 

17. 6. 2015 ve středu od 16:00 v ICVA 

 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/20854/Prirucka_OZP_2015.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/20854/Prirucka_OZP_2015.pdf
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Dne 25. 6. 2015 od 16:00 hodin v budově ICVA pořádá OCSS akci s názvem „Obrnický talent“. Byly 

vyhlášeny tři konkurzy, ze kterých nakonec vyšli finalisté, kteří budou soutěžit. V odborné poradě zasednou 

zástupci obce, základní školy a zahraniční hosté ze Španělska (Španělé nás navštívili již minulý rok a akce 

„Obrnický talent“ se jim tak zalíbila, že požádali o možnost zúčastnit se i druhého ročníku). Vítězem 

prvního ročníku Obrnického talentu se stala Adéla Švábová. 

Zveme všechny, aby přišli podpořit všechny účinkující.    

 

 

Duhovka 

Dne 13. 6. od 14:00 hodin se bude konat v Obrnicích na školním hřišti fotbalový turnaj. Turnaje se zúčastní 

nízkoprahové kluby ze Sokolova, Mostu (klub Záplata) a Obrnic (Duhovka). Po turnaji od 16.00 hodin 

budeme mít pravděpodobně opékání buřtů s fotbalisty a ostatními dětmi, které se přijdou podívat. Buřt bude 

dán zdarma každému dítěti. Akci koná církev NADĚJE JEŽÍŠE KRISTA z Obrnic ve 

spolupráci s DUHOVKOU.  

 

Komunitní dětské centrum Duhovka ve spolupráci s církví Naděje Ježíše Krista během letošních prázdnin 

opět pořádá letní dětský tábor. Letos už po čtvrté se mohou děti zúčastnit 

tábora, který se bude konat v Peruci od 4. 7. - 9. 7.2015. Více informací 

ohledně tábora získáte u terénního pracovníka obce  Obrnice pana  Kováče.

(informoval pan Kováč) 
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Fotbálek s NZDM 

 

Dne 13. 5. 2015 pořádalo NZDM "Turnaj 

v  kopané". Bohužel jsme se museli vypořádat 

s menším počtem hráčů, než jsme předpokládali. 

Nakonec jsme vše zvládli a mohli jsme si zahrát 

alespoň jedno utkání. Zápas se hrál s rozestavením 

4+1. Vítěz byl ten, kdo první vstřelil 10 gólů. 

Akce se i přes počáteční problémy vydařila. 

Počasí nám přálo a tak jsme mohli společně 

s uživateli strávit příjemné odpoledne. 

(Tým NZDM) 

Tragický den 

Taky se vám stane, že jdete spát s myšlenkou, že 

druhý den půjde všechno líp? Jenže k vaší smůle 

se vše změní v horor? Představte si, že zaspíte 

a  vůbec nestíháte, ale stále si říkáte, že nic 

nemůže být horší. Může! Uprostřed cesty se může 

spustit takovej slejvák, že se z toho potento. 

Dorazíte do školy a kromě toho, že škola skončí 

až ve čtyři, na vás spolužáci nevěřícně zírají, 

protože vypadáte jako zmoklá slepice, vlasy máte 

splihlé a kape vám z nich studená voda. Snažíte se 

prorvat mezi živě diskutujícími spolužáky, kteří 

na vás cestou pokřikují věty jako „Umíš tohle a 

támhleto“? Nebo „Píšeme písemku!!! A máš 

úkol“? No nezastřeli-li byste se? Konečně přijde 

čas na oběd a vaše představa je voňavý křupavý 

řízek. Bohužel se vaše představy hned rozplynou. 

Kuchařky vám naservírují hnedle bůh víc co 

s kaší. Vaše myšlenky znějí nějak takto „může být 

ještě hůř“? A vaše cesta vás o tom přesvědčí. Že 

jste to vy, tak vás málem srazí auto, polijete se 

vodou nebo šlápnete do psích výkalů. Teď už se 

vám stalo úplně všechno nebo ne? Každopádně se 

modlíte, aby se vám už nic podobného nestalo! 

Moudro tohoto tragického dne zní? 

KDYŽ NEJDE O ŽIVOT, TAK JDE O …. :D 

 

 

 

(Uživatelka NZDM C-dur) 

 

Nové NZDM 

Slavnostní otevření nového Nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež se uskuteční dne  

24. 6.2015 v 10.00 hod.  
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DPC 

Jak jsme trávili den před Filipojakubskou nocí….. 

  Filipojakubská noc, nebo také známější „pálení 

čarodějnic“, připadá vždy na noc z 30. dubna na 1. 

května. Tato noc je považována za nejmagičtější 

v roce a možná díky těmto silám se nám konečně 

podařilo se sejít a realizovat dlouho plánovaný 

zápas ve fotbale mezi klienty Azylového domu 

pro muže v Mostě (AD) a Domem na půl cesty 

v Mostě (DPC). Zápas se konal na půdě azylového 

domu a i přesto že se domácí snažili a hráli 

skutečně výborně, vítězství, až po penaltách, 

získali Ďáblové z DPC. Po fotbalovém turnaji 

nám pořádně vyhládlo a tak jsme se přesunuli do 

zasedací místnosti, kde na všechny, kdo se nějak 

aktivně podíleli na realizaci tohoto dne, čekala 

grilovaná kuřátka, domácí chleba a vynikající 

housky, připravované uživateli AD pod vedením 

paní Ivety- mňam! 

 

 Dále na programu bylo filmové promítání 

dokumentů s islámskou tématikou. Tyto 

dokumenty započaly dokumentární sezonu, která 

se v brzkých týdnech na AD bude realizovat. 

V přestávkách se hrál stolní tenis a celkově 

družení mezi uživateli DPC a AD probíhalo velice 

slibně, dokonce nám pánové z azylového domu 

slíbili návštěvu. 

 Můj osobní dojem z celého dne byl velice 

příjemný. Proto bych chtěla na závěr poděkovat 

jak uživatelům, tak samozřejmě pracovníkům  

a popřát do budoucna zachování kreativní mysli  

a pozitivní energie pouštět se do podobných akcí. 

  

(napsala Kateřina Betáková z DPC) 

 

P O Z O R !!! 

 16. června 2015 

  Bazárek 

Těšíme se na Vaší návštěvu. 

 

 

 

 

Kulturní tip 

V sobotu 20. 6. 2015 se na hradě Hněvín 

uskuteční již 14. ročník Dne magistra Edwarda 

Kelleyho. Zahájení bude v 11:00 hod., můžete se 

těšit na bohatý doprovodný program, např. ukázky 

sokolnictví, kejklířské vystoupení, ukázky 

historického šermu, různá divadelní vystoupení. 
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Základní škola Obrnice 

KALIGRAMY Z 8.A 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                   (S. Adamová)

     

    

 

 

                                                              (R. Gänter)                                       

 NEVŠEDNÍ ŽIVOTOPIS 

Jsem vlk lesní, ale všichni mi říkají Mlsoun. 

Narodil jsem se 1. ledna 2014 v mosteckém lese, 

kde nyní i bydlím. 

Můj tatínek se jmenuje Čihoun a pracuje jako 

hlasatel v lese. Vždy, když hrozí nějaké nebezpečí, 

varuje můj otec ostatní zvířátka, aby se stihla 

schovat do bezpečí. Mamince říkají Krásnoočka  

a pracuje jako pomocnice úklidu lesa. Oba mají 

velmi důležitou práci, a proto bych se chtěl v 

budoucnu stát hlasatelem jako můj táta. Prozatím 

se mnoha věcem stále učím. Maminka říká, že 

jsem šikovný. 

Rád si pochutnám na nějakém tom divokém zajíci 

a jiných menších zvířátkách, ale pro radost 

nelovím. Tatínek mě poučil, že přemnožení zajíci 

udělají velkou spoušť. Zajímám se o lesní přírodu 

a noční oblohu. 

Můj zdravotní stav je skvělý. Zatím jsem 

svobodný, jelikož jsem mladý vlk a na rodinu 

mám zatím čas. 

Přál bych si být slavným vlkem, aby mě ostatní 

zvířata v lese uznávala a mohl jsem jim jít 

příkladem. 

 

V lese dne 5. května 2015    

Vlk lesní 

 

(J. Doubrava 7. A) 

 

Plán akcí školy na červen 2015 

1. 6.  - Mezinárodní den dětí – pro první stupeň 

budou připraveny různá stanoviště s úkoly a druhý 

stupeň odehraje sportovní utkání 

2. 6. – Minipodnik – Vybraní žáci druhé stupně se 

účastní exkurze v Liberci, kde navštíví IQ 

LANDIE 

16. 6. – Školní program o třídění a recyklaci 

odpadu „Tonda obal na cestách“. Tato besídka 

byla domluvena s pomocí paní Táborské 

z Obecního úřadu.  

22. 6. – Třída baví třídu – školní akademie na 

závěr roku (každá třída si připraví krátký zábavný 

program pro spolužáky) 

24. 6. – Rozloučení s vycházejícími žáky 
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Pranostiky na červen 

Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, 

sudy blažený. 

Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne 

kositi. 

Červen studený - sedlák krčí rameny. 

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky 

opozdí. 

Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. 

Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, 

koroptvích budem mít řídko. 

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný 

snadno. 

Červen mokrý a studený - bývají žně vždy 

zkaženy. 

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom 

přicházívá. 

 

 

 

 

 

Sokol Obrnice 

Víkend 2. – 3. 5. 2015 

Muži  

Duchcov 1:4 Obrnice „A“  Tůma F. 2,  

Tůma K. a Berki 

Obrnice „B“ 3:4 na p. Bečov 

Dorost 

Obrnice dorost 6:0 Louny Tůma 3, Havlíček 2, 

Zaspal V. 

 

Žáci 

Obrnice 0:14 Aver Roma Most 

Víkend   9. - 10. 5. 2015 

Muži 

Obrnice „A“ 4:0 Žatec „B“   Zaspal S., Zaspal J., 

Tůma K. 2  

Dorost 

Chomutov 7:1 Obrnice            Zaspal V. 

Žáci 

Bečov 2:3 Obrnice                    Mirga 3 

 

Víkend 16. - 17. 5. 2015 

Muži 

Loko Chomutov „B“ 3 : 5 Obrnice „A“  Tůma K, 

Tůma F. 3, Zaspal S. 

Horní Jiřetín „B“ 3:2 Obrnice „B“            

Dorost 

Obrnice 2:8 Roudnice  

Žáci 

Obrnice 1:9 Meziboří   

 

 

Víkend 23. - 24. 5. 2015 

Muži 

Ledvice 5:0 Obrnice „A“  

Obrnice "B" 11:1 Brandov  

Dorost 

Šluknov 0:1 Obrnice 

Žáci 

FŠ Most 3:5 Obrnice  
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termín název akce od - do místo pro koho 

3. 6. 2015 Výtvarné odpoledne  16:00 – 18:00 ICVA Pro uživatele služby NZDM 

3. 6. 2015 Aktivity venku 15:00 – 16:30 šk. hřiště Pro uživatele služby SAS 

10. 6. 2015 Můj sen 16:00 – 18:00 ICVA Pro uživatele NZDM 

10. 6. 2015 Aktivity venku  15:00 – 16:30 šk. hřiště Pro uživatele služby SAS 

15. 6. 2015 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

17. 6. 2015 Reklama na sama sebe 16:00 – 18:00 ICVA  Pro uživatele NZDM 

17. 6. 2015 Aktivity venku 15:00 – 16:30 šk. hřiště Pro uživatele služby SAS 

24. 6. 2015 Kreslení se Žanetou 16:00 – 18:00 ICVA Pro uživatele NZDM 

24. 6. 2015 Aktivity venku 15:00 – 16:30 šk. hřiště Pro uživatele služby SAS 

29. 6. 2015 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

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: Mgr. 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! 


