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Přání do nového roku
Vážení a milí čtenáři Majáku,
chtěla bych vám při čtení našeho prvního letošního vydání popřát do nového roku 2015
hodně zdraví a spokojenosti v osobním i pracovním životě.
Stejně tak jako většina z vás, i my si dáváme do nového roku určitá předsevzetí. Jedním
z našich hlavních cílů je poskytovat aktuální informace z Obrnic ve spolupráci se všemi
místními spolky a organizacemi. Pevně věříme, že se nám to i v roce 2015 opět podaří a náš
zpravodaj pro vás bude přínosem a milým zpestřením.
Závěrem bych touto cestou ráda poděkovala osvícenému vedení obce Obrnice, které nám
svou podporou umožňuje pomáhat, poskytovat poradenský servis a útočiště pro všechny
občany, kteří naši pomoc vyhledají.
Ředitelka OCSS
Bc. Lucie Matějovicová

Změna ve vedení základní školy
Od 1. ledna 2015 začala ve funkci ředitelky Základní školy v Obrnicích působit Mgr. Vladimíra Strolená.
Přejeme jí na nové pozici hodně pracovních úspěchů.
Odcházejícímu řediteli Mgr. Vladimíru Šimanovi touto cestou děkujeme za dlouholetou práci pro školu.

www.ocss.cz

Připravované akce OCSS
Dne 21. 1. 2015 se v NZDM „Vulkán“ uskuteční
tradiční akce s názvem „Kuličkyáda“. Zveme
všechny uživatele, aby si přišli vyzkoušet tuto
zajímavou hru. Pravidla Vám budou vysvětlena
v den konání akce.

Ve škole: „Děti, je zemská přitažlivost stále
stejná?”
„Ne, pane učiteli, na Silvestra je největší.”
Opilec se vrací ze silvestrovské zábavy: „Prosím
vás, jak se dostanu na nádraží?”
„Musíte jít stále rovně.”
„A do háje! Tak to se na nádraží dneska
nedostanu!”
Baví se dva policajti:
"Hele, víš, že jsem právě zjistil, že letos Silvestr
vychází na pátek?"
"Proboha, jen aby to nebylo třináctého!"
Hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2015, přeje
Dům na půl cesty v Mostě.
(článek napsala Kateřina Betáková z DPC)

Takhle pokračuje stavba našeho
nového NZDM
Historie kuliček
Kuličky patří mezi nejstarší sporty v historii
lidstva. Potvrzují to archeologické nálezy například ve starověkém Egyptě byly v hrobkách
nalezeny kuličky, vyrobené z oblázků. Dříve se
hrávalo s kuličkami vyrobenými nejčastěji
z oblázků, jílu, kostí či mramoru. V novodobější
historii se setkáme spíše se skleněnými kuličkami.
V Anglii a USA se těší oblibě hra Ringer. Hráči se
v ní snaží velkou kuličkou vycvrnkávat menší
kuličky ven z kruhu. Novodobá historie kuliček se
začíná u nás psát na podzim roku 1998. Tehdy
byla uspořádána série 4 turnajů, které se hrály
podle pravidel, jaké známe dnes. O rok později
v srpnu 1999, byl založen Český kuličkový svaz.

DPC
Jedno přísloví říká: „ Jak na Nový rok, tak po celý
rok.“ Já osobně si myslím, že s pozitivním
přístupem a humorem jde všechno lépe, proto
jsme společně s uživateli Domu na půl cesty
v Mostě vybrali několik silvestrovských vtipů,
které Vás, doufáme, pobaví.
www.ocss.cz

Povedené akce OCSS
TP/OSP
4. 12. 2014 se uskutečnilo "Vánoční posezení"
pořádané službami Terénní programy a Obrnická
sociální poradna. Sešli jsme se v hojném počtu,
příjemně jsme se pobavili o vánočních svátcích,
ochutnali jsme vánoční cukroví a zahřáli se čajem
nebo kávou. Kdo chtěl, mohl si vyrobit vánoční
papírovou hvězdu. K tomu jsme si poslechli
známé vánoční koledy. Děkujeme zúčastněným za
příjemnou atmosféru.

SAS
Poslední středu před Vánoci jsme se s našimi
rodinami setkali v budově ICVA. Předvánoční
posezení jsme si zpestřili ochutnávkou vánočního
cukroví, ke kterému jsme popíjeli čaj a kávu.
S dětmi jsme při tom vystřihovali vločky
a prostírání, psala se vánoční přáníčka. A šlo se
soutěžit. Děti závodily rozdělené do dvou
družstev. První úkol byl vyrobit nejdelší vánoční
papírový řetěz. Řetězy jsme po přeměření
vyzdobili vánoční stromek na ICVA. Poté se
děti i se svými dospěláky trefovali „sněhovými“
koulemi do koše. Následoval přednes písní
a básní. Posledním a nejnapínavějším úkolem byl
výlov „vánočních kapříků z rybníka“. Následovalo
sčítání bodů a vyhlašování výsledků. Za odměnu
našly děti pod vánočním stromečkem dárečky.
Malé dárečky pod stromečkem našli i dospěláci.

NZDM
Dne 23. 12. 2014 jsme uspořádali Vánoční
besídku - krásné odpoledne plné vánoční
atmosféry. Pro všechny zde bylo připraveno
vánoční pohoštění, domácí cukroví, které jsme
pekli v NZDM, bramborový salát, řízečky
a nechyběl ani teplý čaj a káva. Za doprovodu
koled se povídalo o vánočních zvycích a tradicích
(pouštění lodiček, házení botou), které si také
všichni mohli vyzkoušet.
www.ocss.cz

a na jiného člověka zase dobře. Nejkrásnější je, že
si na Vánoce lidé mezi sebou odpouštějí a to je to
hlavní. Mám rád zimu a s ní spojené Vánoce.
Anonym

Základní škola Obrnice
O sněhulákovi, který nechtěl roztát
Nedaleko hor, kde byla stále zima a sníh,
bydlel v nížině u lesa chlapec jménem Petr. Petr
bydlel daleko od města a často mu bývalo smutno,
protože si neměl
s kým hrát. Proto
také
nejraději
jezdil k dědečkovi
a babičce do hor,
kde bylo vždy o
zábavu postaráno.
Petr miloval zimní
období,
protože
miloval sníh. Tam
kde
bydlel,
obvykle nenapadl.
Před rokem jela rodina trávit Vánoce do
hor k babičce a dědovi. Petrovi byla dlouhá chvíle,
tak si šel postavit před chalupu obrovského
sněhuláka. Konečně byla štědrovečerní večeře a
Petr nemohl ani dojíst, jak byl nedočkavý. Díval
se stále z okna a vyhlížel Ježíška. Najednou cosi
v okně zahlédl. Venku za oknem stál jeho
usmívající se a mávající sněhulák. Petr vyběhl ven
a kouká, že sněhulák je živý. Skamarádili se a
trávili spolu veškerý volný čas. Petr si říkal: „Už
mám konečně kamaráda.“ Hráli spolu hokej,
koulovanou, jezdili spolu na saních a bruslili.
Jednoho dne si uvědomili, že se vánoční
prázdniny chýlí ke konci a Petrovi bylo líto, že se
bude muset se sněhulákem rozloučit. Petr se s ním
loučit nechtěl. Chtěl si vzít sněhuláka s sebou
domů. Dědeček mu vysvětloval, že u nich v nížině
sněhulák roztaje, protože tam je mnohem tepleji.
Protože se toho Petr i sněhulák bál, rozhodli se, že
sněhuláček zůstane u dědy a babičky.
Petr za ním jezdí dodnes a jsou stále velcí
kamarádi.
Oldřich Žítek 7. A

Obec Obrnice
Plesy
Začíná plesová sezóna, přinášíme vám termíny
všech plesů, které se budou konat v Obrnicích.
17. 1. 2015 – Myslivecký ples
7. 2. 2015 – Ples sportovců
28. 2. 2015 – Hasičský bál
14. 3. 2015 – 6. Obecní ples

Poděkování za ozdobení stromečku
Perníčky voněly po celé chodbě ICVA, dětičky
vyrobily se SASankami krásné řetězy a stromeček
nám ozdobily.

Jak vidím zimu
Zima je chladné roční období, kdy vznikají
vánice, zamrzají chodníky a je mlha. Brzy budou
Vánoce. Na Vánoce by měl být sníh. Je to
nejhezčí svátek v celém roce. Zima je z období,
které je přímo mrazivé a na někoho působí špatně
www.ocss.cz

(článek napsala Lucie Cabová ICVA)
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Když na Nový rok sněží…
Když na Nový rok sněží,
každý z nás v něco věří, dáváme
si různá předsevzetí
a přejeme si, ať štěstí přiletí.
Pak Nový rok s plnou parádou
přijde k nám hvězdnou bránou,
skleničky ostošest cinkají
a všichni z toho radost mají.
Ať se vám letošní Nový rok povede,
štěstíčko dělá, co jen dovede,
ať dostatek zdraví a všeho máte,
se svými sny se příští rok potkáte.

Vtip
Blondýnka se prochází ve vlastivědném muzeu a
kabelkou zavadí o vázu, která spadne a rozbije se.
Hlídač ztuhne a zakřičí: "Slečno, vždyť ta váza
byla z 16. století!" Blondýnka si oddychne a
odpoví: „Uf a já se lekla, že je nová“.

www.ocss.cz

Komix – Tomáš Šindelář z NZDM

www.ocss.cz

7.termín
1. 2015

Kreslení senázev
Žanetou
akce

16:00
18:00
od –- do

ICVA
místo

Pro uživatele
proNZDM
koho

7. 1. 2015

Tříkrálové povídání

15:00 – 16:30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

7. 1. 2015

Kreslení se Žanetou

16:00 – 18:00

ICVA

Pro uživatele NZDM

12.1 2015

Právní poradna

15:00 – 16:30

NV 198

Pro uživatele OCSS

14. 1. 2015

Jaké byly vánoce – výtvarná
soutěž

15:00 – 16:30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

14. 1. 2015

Novoroční tvoření

16:00 – 18:00

ICVA

Pro uživatele NZDM

21. 1. 2015

Sněhové radovánky

15:00 – 16:30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

21. 1. 2015

„Kuličkyáda“

16:00 – 18:00

ICVA

Pro uživatele NZDM

26. 1. 2015

Právní poradna

15:00 – 16:30

NV 198

Pro uživatele OCSS

28. 1. 2015

Zimní zpívání

15:00 – 16:30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

28. 1. 2015

Valentýnské tvoření

16:00 – 18:00

ICVA

Pro uživatele NZDM

Vždy v
pondělí

Speciální pedagog

14:30 – 16:30

NV 206

Pro uživatele služby SAS

Sportovní odpoledne

14:00 – 16:00

ICVA

Pro uživatele NZDM

Filmový klub

16:00 – 18:00

ICVA

Pro uživatele NZDM

15:00 – 17:00

ICVA

Pro uživatele OCSS

15:00 – 17:00

ICVA

Pro uživatele OCSS

10:00 – 12:00

ICVA

Pro uživatele NZDM

14:00 – 16:00

ICVA

Pro mládež

10:00 – 12:00

ICVA

Pro uživatele NZDM

Každý den
Každý
čtvrtek

Vždy
Psychologická poradna
v pondělí
Vždy
Speciální pedagog
v pondělí
Vždy v úterý
Pracovní klub
a ve čtvrtek
Vždy v úterý Muzikál
Vždy ve
středu
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