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„Vítání Jara“
V sobotu 25. dubna 2015 se v Českých Zlatníkách
uskutečnil již 4. ročník akce Vítání jara. Na
návštěvníky čekala zábava, sportovní akce, dobré
jídlo a pití a skvělá hudba. Součástí akce byla
možnost prohlédnout si dominantu Českých
Zlatníků, kterou je kostel sv. Jiří. Ten byl před
třemi lety zrekonstruován a zpřístupněn veřejnosti.
Již od rána probíhal na místním hřišti turnaj
v nohejbalu. Slavnost zahájila ve 13.00hod
starostka obce Drahomíra Miklošová. V hlavním
programu vystoupila mostecká taneční skupina
Institute of Tog, návštěvníci shlédli Komanovu
hudební show nebo taneční vystoupení dětí
z Obrnického občanského sdružení Duhovka.
Slavnost vyvrcholila ve 20:00 hodin zábavou
v Hospodě na náměstí v Obrnicích.
V doprovodném programu si zájemci všech
generací vyzkoušeli zdobení perníčků, výrobu
jarních čelenek a děti si užívaly jízdu na ponících
nebo si nechaly namalovat obrázek na ruku či
obličej dle svého přání. Na tomto místě bychom
rádi poděkovali slečně Nikole Bertokové, která
dobrovolně, bez nároku na odměnu, pomáhala při
malování na obličej.

Nabídka kurzů od BFZ
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
v rozsahu 150 hodin
Kurz je akreditován MPSV ČR
Plánovaný termín a místo konání:
26. 5.2015 – 6. 8. 2015, Most

STRÁŽNÝ
v rozsahu 40 hodin
ukončený závěrečnou zkouškou s vydáním
certifikátu s celostátní platností
Plánovaný termín a místo konání:
10. 06. – 19. 06. 2015, Most
Bližší informace poskytne sociální pracovnice
Petra Martinovská z poradny (TP/OSP)
www.ocss.cz

Připravované akce OCSS
Zveme všechny uživatele TP/OSP na akci
„Májové setkání“, které se uskuteční 21. 5. od
14:30 v budově ICVA. Přijďte strávit příjemné
odpoledne s našimi pracovnicemi a popovídat si
o dění v Obrnicích. Každý si může přinést něco
malého k zakousnutí. Moc se na všechny těšíme.

Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková
organizace

Pořádá 2. ročník talentové soutěže

Obrnický talent

Tým TP/OSP

Dne 13. 5. 2015 pořádá NZDM „Turnaj ve
fotbale“. Zveme uživatele, ale také všechny
obrnické fotbalové nadšence, aby si přišli zahrát
na „školní hřiště“ v Obrnicích. Uzávěrka týmů
bude 11. 5. 2015. Prosíme všechny zájemce, aby
přišli se soupiskami k nám do NZDM (budova
ICVA). Moc se na všechny těšíme.
Tým NZDM

Pokud máte zájem účastnit se soutěže,
přijďte na zkoušku v úterý 19. 5. 2015
v 16:00 hod., do budovy ICVA
Obrnického talentu se mohou zúčastnit
obyvatelé Obrnic.
Těšíme se na Vaši účast!

P O Z O R !!!
Zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské
škole Obrnice,
okres Most, příspěvková organizace
na školní rok 2015/2016
se uskuteční ve dnech:
13. 5. 2015
od 9,00 do 11,30 hodin a od 13,00 do 15,00
hodin
14. 5. 2015
Od 8,00 do 12,00 hodin
Ve dnech od 4. 5. 2015 do 8. 5. 2015
v časech od 8,30 do 9,30 hodin se v naší mateřské
škole uskuteční:
„ Dny otevřených dveří.“

www.ocss.cz

14. květen 2015
Bazárek

Těšíme se na Vaší návštěvu.

Povedené akce OCSS
Jak jsme v SAS pekly
Byl 8. duben, středa odpoledne a v SAS se konala
obvyklá aktivizační činnost. Tentokrát jsme se
pustili s dětmi do pečení. Nebylo to nic na zub.
Úkolem bylo vytvořit obrázky ze slaného těsta.
Děti dostaly mouku, sůl a vodu. Tyto suroviny
spojily v míse v těsto. A protože jsme chtěli
barevné obrázky, rozdělili jsme těsto na části.
Tyto části děti obarvily pomocí temperových
barev (ruce byly úžasné ).
A pak už následovalo tvoření obrázků. Všichni se
moc snažili (děti i dospělí). Vymodelované
obrázky uložené na plech jsme na půl hodiny
strčili do předehřáté trouby. Než jsme vše uklidili
a umyli, obrázky byly „upečené“. Vychladlé si
děti odnesly domů.
Tým SAS
„Turnaj Naruby“ v NZDM
Dne 1. 4. jsme v NZDM pořádali akci s názvem
„Turnaj naruby“. Tentokrát jsme se snažili, co
nejvíce mlžit a tajit, o jaký turnaj se jedná. Myslím,
že se nám to vyplatilo, jelikož přišlo dost uživatelů.
Byli zvědaví. Když se dozvěděli, že se jedná
o turnaj ve stolním tenise, tak byli i nadšení. Při
turnaji se vzájemně uživatelé podporovali
a hecovali, vše bylo v rovině přátelské. Při
vyhlašování výsledků nastalo hrobové ticho.
Výsledky byly vyhlášeny „naruby“ a uživatelé
z toho měli velkou legraci. Jelikož se jednalo
o apríl, tak bylo vše odpuštěno a každý si přišel na
své. Moc se všichni těšíme na další takové turnaje.
Tým NZDM

www.ocss.cz

DPC

Víkend 11 - 12. 4. 2015

Bluesrocková kytara s brazilskou rytmikou.

Muži

Díky spolupráci mezi Domem na půl cesty v
Mostě a Městskou knihovnou v Mostě, měli
uživatelé DPC možnost jít si poslechnout hudbu
vynikajícího bluesrockového kytaristy Ghyna
Ashtona. Doprovod jeho skvělému vystoupení
dělali dva hudebníci z Rio de Janeira. Na
baskytaru Bernardo Fajoes a bubny Rthur
Kauffmann. Zážitek byl, stejně jako hudba tohoto
tria, velice intenzivní. Protože máme domluvenu
s knihovnou v Mostě další spolupráci, doufám, že
se nám podaří jít tento měsíc ještě na jeden
koncert, a sice na hudebníka z Texasu Ulricha
Ellisona. Snad se vše vydaří podle plánu a my
budeme moci s Vámi sdílet další senzační zážitky
z koncertů, které se v Mostecké knihovně
pořádají.

Obrnice „A“ : Dubí 3:1
Obrnice 2 : 0 Kadaň

Mička, Vaňo

Dorost
Obrnice „B“ 2:1 H. Jiřetín "B

Tichý 2

Žáci
Meziboří 5:3 Obrnice

Mirga 3

Víkend 18. - 19. 4. 2015
Muži
Postoloprty 2 : 1 np. Obrnice „A“ Tůma K.
Brandov 5:4 Obrnice „B“

(článek napsala Kateřina Betáková)

Zaspal S. 2, Mikeska

Tichý 4

Dorost
Libochovice 1:6 Obrnice/SOUŠ Olexa J. 3,
Strnad, Baťaš, Vaňo
Žáci
Obrnice 0:19 Most

Víkend 25.4 - 26.4.
Muži
Obrnice „A“ : Strupčice
Kadlec, Zaspal J.

3 : 1 (0 : 1) Tůma K.,

Obrnice "B" 3:2 Kopisty „B“ Bedecs, Tůma st.,
Tůma K.

Sokol Obrnice
Víkend 4 – 5. 4. 2015

Dorost

Muži

Loko Chomutov 0:3 Obrnice Olexa J. 2, Mikeska

Ervěnice 5:1 Obrnice „A“

Zaspal J.

Dorost

Žáci
Horní Jiřetín 12 : 4 Obrnice Olexa K. 3, Sivák

Junior Děčín 2:1 Obrnice Olexa J.
www.ocss.cz

HASIČATA

Vernisáž

V sobotu 18. 4. 2015 se naši MLADÍ HASIČI
zúčastnili branného závodu "MEMORIÁL
JAROSLAVA JAROŠE " v Háji u Duchcova.

Dne 6. 5. 2015 pořád obec ve spolupráci se
základní a mateřskou školou Vernisáž, která bude
vzpomínat na první masopust v Obrnicích.
Vystavovat se budou obrázky, prostorová tvorba,
kolorovaná kresba, malba, grafika a masky,
v kterých děti vystupovaly na Masopustu. Bude
připraven program a pro účastníky vernisáže
i malé občerstvení.

Mladší žáci se z 19 ti družstev umístili na 4. místě.
Starší žáci se z 12 ti družstev také na 4. místě.

Můj mini podnik
V pátek 1. května se budou od 10.00 hod konat
hasičské závody v Obrnicích Na starém
fotbalovém
hřišti.
VII.
ročník
soutěže
OBRNICKÝ SOPTÍK.

Projekt je zaměřený na vytvoření mini podniků
v základních i středních školách Ústeckého
a Olomouckého kraje.
Projekt proto umožní, aby si žáci praktickým
způsobem vyzkoušeli činnost v oboru, který je
zajímá.
Uvědomí si, v čem jsou nebo mohou být úspěšní,
jaké dovednosti mohou využívat a jakých se jim
nedostává.
Také se naučí pracovat s vybavením, které mají
(díky projektu) k dispozici, a co bude ve vybavení
chybět, nahradí energií, kterou tomu věnují.
Obrnická škola je zapojená do tohoto projektu.
Založili si firmu na výrobu keramiky a šperků.

Soutěžit se bude ve dvou disciplínách:
POŽÁRNÍ ÚTOK a ŠTAFETA POŽÁRNÍCH
DVOJIC.

Dne 20. 5. 2015 od 9:00 – 13:00 hod. bude
Obrnická škola hostit malý sjezd těchto mini
podniků. Přijedou děti z jiných škol za účelem
výměny poznatků a informací.

(informovala paní Cabová)

(informovala paní Matuštíková)

www.ocss.cz

Zábava

Vtipy

Básnička

Pepíček: "Tati, je inkoust drahý?"
"Ne, levný."
"Tak proč se maminka tak zlobila, když jsem ho
vylil
na sedačku?"

Hádej...?
Vlk vyje na lunu,
tak žalostně,
s hlasem smutku,
tak upřímně.

Dcera nechce hrát na flétnu.
Maminka jí dá 100 Kč, aby na flétnu hrála.
Dcera na flétnu stále nehraje.
Maminka: „Dala jsem ti 100 Kč, abys hrála na
flétnu, tak proč na ni nehraješ?“
Dcera: „Soused mi dal 200 Kč, když na flétnu hrát
nebudu.“

Já v tuto dobu nespím,
mám ještě moc práce.
Pravdu ovšem nepovím,
avšak píši o tom poezie.
Jsem stvůra dnešní noci.
Po krvi mě stíhá touha.
Luna mě má ve své moci.
Ne, neměním se v upíra.

Pán prosí hocha postávajícího u vchodu do
paneláku: "Prosím tě, chlapečku, ukážeš mi, kde
bydlí pan Novák?"
Chlapeček ho vyvede po schodech do desátého
patra a ukáže na jedny dveře: "Tady bydlí, ale
jestli s ním chcete mluvit, tak sedí před domem na
lavičce.“

Matu mužům hlavy,
nejsem ani vodní tvor.
Nemám hlas mořské panny.
I tak tě postihne mor.
Mé světlo oslní tě,
ztrácíš se v temném lese.
Nejdeš po své cestě.
Nejsem podobný bludičce.

Sudoku

Smlouvu se mnou sepíšeš,
zaprodáváš svoji duši.
Přání si přeješ a krví se podepisuješ.
Neoslovuj mě Luciferi.

6
8
1

Už víš kdo jsem?
Ten co tě provází i
dnem.
Nezmizím jako
prach.
Jsem to já - tvůj dětský strach...
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(Hana Maňkošová, 16 let uživatelka NZDM)
www.ocss.cz
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Obrnické centrum sociálních služeb, p.o.
nabízí v květnu 2015
termín

název akce

od - do

místo

pro koho

6. 5. 2015

Den matek

16:00 – 18:00

ICVA

Pro uživatele NZDM

6. 5. 2015

Výroba přáníček ke dni matek

15:00 – 16:30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

11. 5. 2015

Právní poradna

13:00 – 16:00

NV 198

Pro uživatele OCSS

13. 5. 2015

Turnaj v kopané

16:00 – 18:00

šk. hřiště

Pro uživatele NZDM

13. 5. 2015

Sportovní odpoledne na hřišti

15:00 – 16:30

šk. hřiště

Pro uživatele služby SAS

20. 5. 2015

Kuličkyjáda

16:00 – 18:00

ICVA

Pro uživatele NZDM

20. 5. 2015

Namaluj kvetoucí strom I.

15:00 – 16:30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

21. 5. 2015

Májové setkání

14:30 – 16:00

ICVA

Pro uživatele TP/OSP

25. 5. 2015

Právní poradna

13:00 – 16:00

NV 198

Pro uživatele OCSS

27. 5. 2015

Namaluj kvetoucí strom II.

15:00 – 16:30

NV 206

Pro uživatele SAS

27. 5. 2015

Kreativní dílna

16:00 – 18:00

ICVA

Pro uživatele NZDM

Speciální pedagog

14:30 – 16:30

NV 206

Pro uživatele OCSS

Sportovní odpoledne

14:00 – 16:00

ICVA

Pro uživatele NZDM

Filmový klub

16:00 – 18:00

ICVA

Pro uživatele NZDM

Psychologická poradna

15:00 – 17:00

ICVA

Pro uživatele OCSS

Pracovní klub

10:00 – 12:00

ICVA

Pro uživatele NZDM

Muzikál

14:00 – 16:00

ICVA

Pro mládež

Šicí dílna

10:00 – 12:00

ICVA

Pro uživatele NZDM

vždy v
pondělí
Každý den
Každý
čtvrtek
Vždy
v pondělí
Vždy
v úterý a ve
čtvrtek
Vždy
v úterý
Vždy ve
středu
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