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Máme nové prostory pro Nízkoprahové zařízení! 

 

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 Název projektu: Šance pro komunitní život v Obrnicích III.  

 Číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/55.00018               Příjemcem dotace je obec Obrnice

 

ROČNÍK II. 
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Poděkování 

Pracovnice SAS by touto cestou rády poděkovaly 

za výbornou spolupráci paní Bláhové z OÚ 

Obrnice, paní Grolmusové terénní pracovnici obce  

a pracovníkům obce pod vedením p. Choreně. 

Jednalo se o sociální pomoc uživatelce, která 

s námi již dva roky spolupracuje.  

 

Slavnostní otevření Nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež „VULKÁN“ 

Dne 24. 6. 2015 proběhlo za účasti ředitele 

Agentury pro sociální začleňování pana Radka 

Jiránka, zástupců Rady vlády, ministerstva práce  

a sociálních věcí slavnostní předání nové budovy 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 15 – 26 

let. Starostka obce paní Drahomíra Miklošová po 

přivítání účastníků a pár slovech na úvod 

symbolicky předala nové zařízení přestřižením 

pásky a to společně s ředitelkou Obrnického 

centra sociálních služeb p. o. Mgr. Lucií 

Matějovicovou. Slavnostního otevření se dále 

zúčastnili zastupitelé obce Obrnice, zástupci  

z místní základní školy, pracovnice odboru 

sociálních věcí Magistrátu města Mostu a řada 

dalších hostů. Společně si prohlédli celý areál. 

Překvapila velmi dobře vybavená kondiční 

místnost. Návštěvníka zaujalo napojení budovy na 

venkovní prostor. Terénní úpravy jsou zajímavě 

řešené. Zakázku realizovala firma Metall Quatro, 

spol. s r.o. investorem byla obec Obrnice. Celková 

hodnota díla je cca 18 mil. Kč.  

Všichni jste zváni na den otevřených dveří  

ve čtvrtek 16. 7. 2015 od 12.00 do 15.00hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní doba „VULKÁN“  

      Pondělí – čtvrtek  

      10.00 – 14.00 individuální konzultace 

      14.00 – 16.00 venkovní aktivity 

      16.00 – 20.00 klubové aktivity 

      Pátek – administrativní den 
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Obrnický talent II. ročník 

Závěr června byl velmi bohatý na slavnostní 

události. Dne 25. 6. 2016 se konal již druhý ročník 

Obrnického talentu. Od dubna do června probíhala 

vyřazovací předkola. Celkem bylo vybráno  

do soutěže deset vystoupení – pět tanečních a pět 

pěveckých. Dva přihlášení ze zdravotních 

důvodů den před konáním soutěže svoji účast 

odřekli.  

Obrnický talent měl poprvé mezinárodní porotu. 

Společně se zástupci obce a OCSS p. o. v ní usedli 

zástupci sociálních pracovníků ze Španělska. 

Moderátoři tlumočili akci do španělského jazyka. 

 

 

 

Již půl hodiny před samotnou soutěží byl sál 

zaplněn do posledního místa.  

 

Na prvních třech místech se soutěžilo o hodnotné 

ceny. Vítězové získali překrásný andělský pohár, 

medaile, diplomy a dárky. Drobnými předměty 

byli odměněni i ostatní soutěžící.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prvním místě se umístili tanečníci ze skupiny 

Ole Way Crev 2, jmenovitě Patrik Štolba a Martin 

Surmaj.  Nejednalo se o klasické taneční 

vystoupení, ale vtipný příběh vyjádřený tancem. 

Taneční číslo přítomné diváky doslova zvedlo  

ze židlí. Porota ocenila, že vystoupení bylo 

promyšlené do posledního detailu, velmi vtipné  

a dokonale provedené. Bylo vidět, že tanec kluky 

baví.  
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Volba poroty se shodovala s diváky. Na fotografii 

jsou výherci se španělskými porotci.

 

Druhé místo vybojovala taneční skupina ve 

složení: Linda Muchová, Natálie Peterová, 

Gentiana Huseini, Maruška Heráková, Markéta 

Hošková, Matti. Skupina trénuje v Duhovce pod 

vedením Valiky Gabčové. 

 

Třetí místo vysoutěžili sourozenci Herákovi. Hrou 

na klávesové nástroje a zpěvem dokázali 

vyburcovat obecenstvo k velkému aplausu  

a zpěvu. Zpíval doslova celý sál.  

Sourozenci Herákovi vystoupili ve složení Lubor 

a Olga hra na klávesy, Lubor, Martin, Nikolas, 

Aleš zpěv.  

 

Na krásném čtvrtém místě se umístili Erik Tomko 

a Natálie Slepčíková. Porotu zaujali vlastní 

choreografií, na hudbu New thang dance. 

 

 

Děkujeme konferenciérům, porotě, účastníkům, 

organizátorům i divákům za úžasnou atmosféru  

a příjemné odpoledne.  
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V doprovodném programu vystoupila taneční 

skupina z Duhovky. Jejich vystoupení bylo  

na vysoké úrovni. Je vidět, že se tanci věnují již 

několik let.  

 

Diváky pobavila svým vystoupením „Lidojedky“ 

taneční skupina Dance ladies z Obrnic.   

 

Celá akce byla zakončena tanečním rejem všech 

přítomných. Těšíme se na další ročník. 

ŠKOLA 

BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE 

Každý z nás po něčem touží, ale získá to? 

Myslím si, že když si nenajdeme práci, tak nic 

nebudeme mít. Neuděláš to, nedostaneš to. 

Zamyslím-li se, když něco chceme, tak proto musí 

člověk něco udělat. Chceš chléb? Musíš si na něj 

vydělat. Chceš peníze? Musíš mít práci. Něco za 

něco. Naše rodiče nás k tomu vedou. Vysvětlují 

nám, jak je důležité studovat a snažit se ve škole. 

My si neustále stěžujeme, že dostáváme pětky, ale 

co jiného nám patří, když se nesnažíme? Jedničku 

zdarma jen tak nedostaneme. Co z nás potom 

bude? Možná nám to jednou, až budeme dospělí  

a kvůli nízkému vzdělání nenajdeme práci, dojde. 

A budeme svým rodičům vděční. Pracujte, ať 

máte to, po čem toužíte a po čem touží vaše 

rodina. 

Myslím si, že je důležité, jak ke koláčům 

přijdeme. A nejlepším způsobem je naše úsilí. 

R. Rácz 8.A 

DOPIS BUDULÍNKOVI 

Milý Budulínku, 

rozhodla jsem se Ti napsat, protože jsme dobří 

kamarádi a dlouho jsme se neviděli. 

Ráda bych Tě varovala před zlou liškou, která Tě 

chce unést do své nory ke svým mláďatům. Až 

odejde babička s dědou do města, nikomu 

neotvírej! Raději se podívej malilinkou skulinkou 

přes dveře, abys věděl, kdo opravdu za těmi 

dveřmi stojí. Pozor. Liška může být přestrojena za 

dědečka nebo babičku. Ty to určitě zvládneš a 

neotevřeš vyčůrané lišce, ale babičce a dědečkovi. 

Měj se hezky a držím Ti palce, ať to nepokazíš. 

      Ahoj. 

Tvá kamarádka Kačka z 6. Třídy 
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KOMIKS O KŘÍDĚ 

 

 

E. Augstová 9. třída 
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Hýbání se Sasankami 

V červnu jsme naše aktivizační činnosti směřovaly 

ven. Počasí nám přálo a tak jsme středeční 

odpoledne trávily s uživatelkami a jejich dětmi  

na školním hřišti.  

Děti trénovaly hod na koš, závodily mezi sebou 

v běhu na krátké i delší tratě, zkusily si skákání 

přes švihadlo či roztáčet obruč. Největší ohlas 

měla vybíjená. Dětem se velice líbilo, když se do 

sportovních disciplín zapojili i dospělí. 

Dospělí si našli chvilku posedět a popovídat si  

o běžných radostech i starostech. 

 

Prázdniny v SAS 

Vzhledem k zahájení letních prázdnin měníme 

provozní dobu a budeme více času věnovat 

aktivizačním činnostem, které se budou konat 

v době terénní části, 

Ambulantní část: PO, ST 8.30 – 17.00 hod. 

Terénní část: PO – ČT 8.30 – 17.00 hod. 

 

 

Hádanka 

Co se vyskytuje jednou v minutě, dvakrát 

v každém momentě, ale ani jednou v roce? 

 

DPC 

Buřtguláš+ turnaj v šipkách+ promítání 

dokumentu = povedené odpoledne! 

Máme za sebou další dokumentárně-sportovní 

odpoledne, kde úspěšně probíhala družba mezi 

klienty služeb o.p.s. K srdci klíč. Tentokrát bylo 

setkání obohaceno o přípravu buřtguláše 

(děkujeme Fandovi a jeho manželce za přípravu). 

Ten se konzumoval po lehce chaotickém zápasu 

v šipkách, při promítání dokumentu Punkový 

syndrom.  I přes počáteční zazlobení techniky, 

kdy s námi odmítal spolupracovat terč a řekl si, ať 

se opět procvičíme v matematice a hody 

si počítáme sami, se nám podařilo odehrát turnaj. 

Bílí orlové si řekli, že tentokrát bude výhra jejich 

a i přes pekelné snažení Ďáblů (chudinky hroty 

šipek) se jako první umístil pan Tomáš z AD,  

na druhém a třetím místě skončili 

pánové Marian a Adam z domu na půl cesty- 

gratulujeme. Nutno podotknout, že výsledky byly 

těsné a všichni, kdo se účastnili, hráli skutečně 

výborně. 

Po šipkách jsme se všichni doslova vrhli 

na buřtgulášek, který krásně voněl a celou hru 

dosti popohnal. Pak přišlo na scénu promítání, 

které jako minule doprovázel boj člověka 

s technikou. Tentokrát se s námi rozhodl 

nekamarádit zvuk a nebýt odborného zásahu pana 

Průši mladšího, dokument bychom asi ani 

promítat nemohli. 

V brzké době jistě bude pokračovat další 

promítání a jiné doprovodné aktivity a i přesto, že 

všechno vždy nevychází dle plánu, musím říct za 

sebe, že já se na další den tohoto rázu velice těším. 

Je to změna oproti pracovnímu stereotypu a díky 

skvělému přístupu uživatelů a pracovníku mě 

vždy takové chvíle nabijí energií do zásoby. 

(Pokud byste se chtěli podívat na video z akce  

a na další aktivy, které se nám podařily s klienty 

realizovat, můžete se podívat na náš facebook 

o.p.s. K srdci klíč) 

(napsala Kateřina Betáková z DPC) 
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termín název akce od - do místo pro koho 

9. 7. 2015 
Taneční odpoledne  

s Kamilou 
15:00 – 17:00 NZDM 

Pro uživatele OCSS  

od 6ti let 

13. 7. 2015 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

15. 7. 2015 
Netradiční Olympiáda - 

soutěž 
14:00 – 16:00 NZDM Pro uživatele OCSS 

16. 7. 2015 Den otevřených dveří 12.00 – 15.00 NZDM Pro veřejnost 

22. 7. 2015 Muzeum čokolády Praha  8.00 – 18:00 
Poznávací 

výjezd 
Pro uživatele OCSS 

23. 7. 2015 
Pohádkové odpoledne  

v knihovně 
14.00 – 15.30 ICVA Pro uživatele SAS/TP  

27. 7. 2015 
Přednáška s právníkem 

JUDr. Betlamovou 
13:00 – 15:00 NZDM Pro uživatele OCSS 

29. 7. 2015 
Zdravý životní styl – 

přednáška s ochutnávkou 
16:00 – 17:30 NZDM Pro uživatele NZDM 

Termín bude 

upřesněn 

Život bez předsudků 

přednáška 
16:00 – 19:00 NZDM  Pro uživatele NZDM 

Termín bude 

upřesněn 
Exkurze – truhlárna Obrnice 10.000 – 11.00 Obrnice Pro uživatele NZDM 

Termín bude 

upřesněn 
Rozkoš bez rizika přednáška 

čas bude 

upřesněn 
NZDM Pro uživatele OCSS 

Dle domluvy 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 úterý 

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

Vždy v úterý  Muzikál 18:00 – 19:30 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, Ing. Eva Winklerová.  

Příspěvky zasílejte na zaspal@ocss.cz nebo na tel: 

773 463 564. Náklad 100 výtisků. Neprodejné! 
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