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Důležité informace OCSS 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – 

SAS „Olivín“ 

Místo poskytování služby: Nová výstavba 206 

(bývalá knihovna) 

Provozní doba 

Pondělí 08:30 – 17:00 

Úterý 08:30 – 17:00 

Středa 08:30 – 17:00 

Čtvrtek 08:30 – 17:00 

Pátek  administrativní den 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve 

věku 15 – 26let – NZDM „Vulkán“  

Místo poskytování služby: Mírová 127 ICVA 

(bývalá stará škola) 

Provozní doba i tým „Vulkán“ budou po 

otevření nového NZDM (vedle Rafandy) beze 

změn. 

 

 

 

 

 

 

Terénní programy – 

 „SPOLU V ULICÍCH" 

Místo poskytování služby: Nová výstavba 198,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborné sociální poradenství –  

„Obrnická sociální poradna“ 

 

 

Místo poskytování služby: Nová výstavba 198,  

 

 

 

 

 

 

Pondělí 07:30 – 20:00 

Úterý 07:30 – 20:00 

Středa 07:30 – 20:00 

Čtvrtek 07:30 – 20:00 

Pátek  administrativní den 

Pondělí 08:30 – 12:30 

Úterý 08:30 – 12:30 

Středa 13:00 – 17:00 

Čtvrtek 13:00 – 17:00 

Pátek  administrativní den 

Pondělí 13:00 – 17:00 

Úterý 13:00 – 17:00 

Středa 08:30 – 12:30 

Čtvrtek 08:30 – 12:30 

Pátek  administrativní den 
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Nové nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež „Vulkán“ 

Šance pro komunitní život v Obrnicích II. – 

rovné příležitosti pro mladé lidi, 

CZ.1.06/3.1.00/06.08285 

Projekt je součástí obecnějšího projektového 

konceptu "Šance pro komunitní život v Obrnicích", 

jehož účelem je komplexní zavedení sociálních 

služeb zaměřených na obyvatele sociálně 

vyloučené lokality Velké a Malé sídliště. 

Dlouhodobým cílem je bezproblémové občanské 

soužití a aktivní komunitní život v obci 

respektující rovné příležitosti. 

Půjde o novostavbu na pozemku ve středu obce. 

Zařízení mohou využít všichni občané obce 

Obrnice ve věku 15 – 26let, kteří jsou ochotni 

respektovat pravidla tohoto zařízení.   

 

Na co se můžete těšit? 

 Plně vybavená posilovna včetně šatny, sprchy a 

sociálního zařízení 

 Kontaktní místnost, která bude vybavena 

sedací soupravou, televizorem, herními prvky 

(kulečník, stolní tenis, stolní fotbálek, šipky) 

 Plně vybavená počítačová učebna 

 Zázemí na individuální práci s uživatelem 

 Venkovní terasa 

 Ohniště, zpevněné hřiště, travnaté hřiště  

 Možnost využití in -line dráhy kolem celého 

areálu 

Nabízíme smysluplné trávení volného času, pomoc 

s doučováním (ZŠ i střední škola), pořádáme: 

přednášky, exkurze, sportovní turnaje, výtvarné 

dílny, muzikál, pracovní klub, filmový klub, šicí 

dílny. Poradíme vám, pomůžeme, ale i 

vyslechneme, tak neváhejte a přijďte k nám! Těší 

se na vás tým NZDM „Vulkán“. 



www.ocss.cz 
 

 

Hasičata Obrnice 

Mladí hasiči se v sobotu 10. 1. 2015 účastnili 

prvních závodů v tomto roce. MEMORIÁL 

NELSONSKÉ KATASTROFY v Oseku. Nejdříve 

proběhl ceremoniál u pomníku zahynulých horníků 

a pak proběhl branný závod (střelba ze 

vzduchovky, hod kroužky, zdravověda, topografie, 

hasičská technika, slalom v žebříku, atd.) 

Mladší žáci z 18 ti družstev na 4. místě 

Starší žáci z 11 ti družstev na 8. místě. 

(článek napsala Lucie Cabová) 

 

 

 

 

 

 

DPC 

Zážitek v Ateneu 

O Ateneu jsme se dozvěděli díky pracovníkům 

Domu na půl cesty, zejména díky paní Pavlíně 

Rubínové, která toto komunitní centrum navštěvuje 

již delší dobu. V Ateneu se schází lidé různých 

charakterů a názorů. My jsme toto centrum 

navštívili kvůli informacím o veganství, při níž 

jsme byli součástí jedné večeře. K večeři se vařila 

svíčková na veganský způsob. Tato svíčková se 

připravuje jako každá jiná, akorát že místo masa se 

používá tofu a místo smetany se použije sójové 

mléko. V Ateneu se dá dělat i plno jiných věcí. 

Třeba v úterý se tam koná dětské odpoledne. Další 

součástí Atenea je šatník, kde můžete odkládat, ale 

i odebírat různé předměty za příspěvek; například 

knihy, oblečení a jiné předměty. 

V Ateneu jsme byli asi tři hodiny. Nálada byla 

různá, lidé byli různí, ale přátelští. Večeře se 

připravovala asi hodinu a atmosféra byla příjemná. 

Docela jsme si ji užili. Na tento zážitek budeme 

dlouho vzpomínat.  

(Článek napsali Adam Gloss a Petr Nový) 

Obec Obrnice 

Obrnice zakládají další tradici. Ke každoročním 

Obrnickým slavnostem a dalším akcím přibyla 

nově akce s názvem „Obrnický masopustní rej“. 

Premiérový se uskutečnil dne 1. 2. 2015 od 11:00 

do 17:00 hod. v prostorech vedle Integrovaného 

centra volnočasových aktivit. Návštěvníci se těšili 

ze stánků s ukázkami dobových řemesel. Celou 

akci doprovázel velmi bohatý doprovodný 

program. Nechyběly masopustní maškary, 

harmonikář, chodci na chůdách či soutěže pro 

velké i malé děti. Dětem se velmi líbilo pohádkové 

divadelní představení. Do akce se zapojí i děti 

z místní základní a mateřské školy, které se pokusí 

zážitky z reje výtvarně ztvárnit. Vybraná díla 

budou k vidění na výstavě nazvané „Masopust a 

tradice očima dětí“ v Integrovaném centru 

volnočasových aktivit. 

 

5. 2. 2015 od 17:00 se v budově ICVA 

uskuteční zastupitelstvo obce. Jednání 

zastupitelstva je veřejné a jste na něj 

srdečně zváni. 
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Připravované akce  

 

Den se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou 

ve čtvrtek 5. 2. 2015 od 14:00 do 16:30 v budově 

ICVA (bývalá škola) 

 

Srdečně Vás zveme na bezplatné vyšetření:  

- měření krevního tlaku  

- měření hladiny tělesného tuku v těle 

 

Pracovnice VZP Vás seznámí s výhodami a 

příspěvky pro pojištěnce VZP s informacemi o 

preventivních prohlídkách a se změnami, které nás 

čekají v novém roce 2015. 

 

Pracovnice VZP rády odpoví na vaše dotazy. 

Těšíme se na Vás! 

 

 

 

 

 

 

TJ SOKOL OBRNICE pořádá 

PLES SPROTOVCŮ 7. 2. 2015 

V budově ICVA od 19:00 

 

 

 

NZDM „Vulkán“ pořádá 

ve středu 11.2.2015 od 16:00 hod.  v budově ICVA   

pořádá pro mládež 

srdečně jsou zváni děti a mládež ve věku  

15 – 26 let 
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Zábava 

Valentýn 

Svátek svatého Valentýna (také Valentýn), se slaví 

v anglosaských zemích každoročně 14. února jako  

svátek lásky a náklonnosti mezi intimními partner. 

Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, 

květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou 

stylizovaného srdce, jako symbolu lásky. V 

poslední době se tento svátek šíří i v kontinentální 

Evropě, do určité míry z komerčních důvodů. 

Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku 

Lupercalia slaveném ve starověkém Římě. V 

předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ vloženy 

lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom 

tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla 

stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce.  

Legenda také říká, že tento den začal být známý 

jako Den svatého Valentýna až díky 

knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, 

zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen 

zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u 

svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval 

vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a 

později popraven 14. února. Svátek Luprecalia 

splynul s oslavami mučednictví Svatého Valentýna 

a vznikl romantický svátek, který je nyní 14. 

února slaven.  

 

Logická úloha – Sherlock Holmes 

 

 

 

 

 

 

Sherlock Holmes se chce dostat do tajného klubu, 

kde se scházejí nejchytřejší lidé planety. Do klubu 

mají přístup pouze jeho členové. Zjistí tedy, kde se 

klub nachází a tajně pozoruje jednotlivé příchozí. 

Vždy když někdo přijde, musí projít přes dveřníka, 

který každému, kdo chce vstoupit, řekne číslo. 

Přijde první návštěvník. 

Dveřník: "Čtyřiadvacet." 

První návštěvník: "Dvanáct." - dveřník jej vpustí 

dovnitř 

Přijde druhý návštěvník. 

Dveřník: "Čtrnáct." 

Druhý návštěvník: "Sedm" - dveřník jej také vpustí 

dovnitř 

Přijde třetí návštěvník. 

Dveřník: "Šestnáct." 

Třetí návštěvník: "Osm." - Také jeho dveřník 

vpustí. 

Sherlock Holmes si myslí, že již číselné hrátky 

prokoukl, a tak se odhodlá vstoupit do klubu. 

Dveřník: "Osm." 

Sherlock Holmes: "Čtyři." - Dveřník: "Špatně! 

Koukej zmizet!" 

 

Jaké číslo měl Sherlock Holmes říci, aby byl do 

klubu vpuštěn? 

 

 

Správná odpověď je 3 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglosasov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cukrovinka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohlednice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srdce_(symbol)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Valentin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Claudius_II.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C3%BAnor
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Přehled smluv 2014

Sociálně aktivizační

služby

Terénní programy

Odborné sociální

poradentství

Nízkoprahové zařízení

pro děti a mláděž -

dohody a smlouvy

Přehled využití sociálních služeb OCSS občany Obrnic 

 

V průběhu celého roku 2014 byly vám, občanům obce Obrnice, k dispozici služby Obrnického centra 

sociálních služeb. Pomáhali jsme vám při řešení vašich problémů v oblastech: financí, zaměstnanosti, 

výchovy, komunikace s úřady, bytové problematiky, vzdělávání, apod.. Maximálně byly využity i služby 

odborných a bezplatných odborníků jako jsou: speciální pedagog, psycholog a právník. Jak jste pomoci 

našich sociálních služeb využili? Zjistíte v následujícím grafickém přehledu. 

 

V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež došlo celkem k uzavření 35 dohod a 11 smluv, což je 

celkem pomoc 46 mladistvým.. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi uzavřely celkem 27 smluv, 

což je pomoc 46 dospělým a 88 dětem. Terénní programy využilo 15 osob a Odborné sociální 

poradenství vyhledalo 40 klientů. Pomoc a poradenství Obrnického centra sociálních služeb (OCSS) tedy 

využilo v roce 2014 celkem 235 občanů obce Obrnice. 

OCSS spolupracuje úzce s následujícími organizacemi: Obecní úřad Obrnice, ZŠ a MŠ Obrnice, DPC – 

K srdci klíč, o.p.s, Duhovka, hasiči Obrnice, OSPOD Most, Městská policie Most, Magistrát města Mostu, 

Úřad práce v Mostě a další. Všem za vstřícnou spolupráci a podporu velmi děkujeme! 

 

  

   Na komix se můžete těšit v dalším díle! 
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termín název akce od - do místo pro koho 

4. 2. 2015 
Soutěžní odpoledne v dětské 

herně 
15:00 – 16:30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

4. 2. 2015 Korálkování 16:00 – 18:00 ICVA Pro uživatele NZDM 

9. 2. 2015 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

11. 2. 2015 
Vycházka do zasněžené 

krajiny 
15:00 – 16:30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

11. 2. 2015 Valentýnské posezení 16:00 – 18:00 ICVA Pro uživatele NZDM 

18. 2. 2015 Výroba maxi akvária I. 15:00 – 16:30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

18. 2. 2015 Tvorba erbu NZDM 16:00 – 18:00 ICVA Pro uživatele NZDM 

24. 2. 2015 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

25. 2. 2015 Výroba maxi akvária II. 15:00 – 16:30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

25. 2. 2015 Vlaštovkyáda 16:00 – 18:00 ICVA Pro uživatele NZDM 

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 uživatele OCSS 

Vydavatel: Obrnické centrum sociálních služeb 

p. o., Redakční rada: Bc. Lucie Matějovicová,  

Jakub Zaspal, Dis. Jana Štiková, Dis., Eliška 

Hudecová, Tomáš Šindelář. Příspěvky posílejte 

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

Náklad 100 výtisků. Neprodejné! 


