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Co je SAS? 

SAS jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Zajišťují podporu rodinám s jedním nebo více 

dětmi do 18 let, u kterých je jejich vývoj ohrožen kvůli dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, jako jsou 

např. nezaměstnanost, špatné bytové podmínky, dluhy apod. Tento stav nejsou rodiče schopni sami bez 

pomoci překonat a důsledky tohoto stavu navíc ohrožují vývoj dětí.  

SAS je jednou ze čtyř služeb, kterou nabízí OCSS. Jmenuje se Olivín a bezplatně pomáhá rodinám s dětmi 

zvládnout péči o děti, o domácnost, při obstarávání osobních záležitostí, finančním hospodařením. Naše 

služba podporuje aktivní přístup dospělých i dětí k životním výzvám s cílem předejít sociálnímu vyloučení 

či se z něj vymanit. A to vše pod vedením kvalitních pracovníků a externí spolupráce psychologa, právníka 

a  speciálního pedagoga. Poskytujeme asistence v terénu a v bezpečném prostředí organizace, individuální a 

skupinové vzdělávací programy v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje, odborné besedy, volnočasové 

aktivity, doprovody rodičů (dětí) v situacích, kdy se cítí nejistí…Pomáháme komunikovat s úřady, 

pomáháme sepisovat, telefonovat… Najdete u nás poradenství v obtížné životní situaci, podporu rodičů 

v péči a výchově dítěte, podporu v rodinné komunikaci, podporu v řešení finanční tísně (zaměstnání, dluhy), 

podporu v řešení bytové situace a nabízíme také volnočasové aktivity (děti mají k dispozici vybavenou 

hernu a pravidelně jsou pro rodiny s dětmi pořádané různé akce). SAS Olivín v Obrnicích je tu pro vás od 

roku 2013 od pondělí do čtvrtka od 9,00 hod. do 17,00 hod. Spolupracujeme s desítkami rodin. Desítkám 

rodin jsme již pomohli. A je to proto, že vždy jednáme v zájmu dítěte, podporujeme vás v samostatnosti, 

ctíme vaše soukromí a svobodnou volbu, jednáme s úctou a respektem…zkrátka nabízíme profesionální 

službu s lidským přístupem. 

(napsala Hana Priehodová, sociální pracovnice SAS) 
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Povedené akce OCSS 

Malujeme, kreslíme  

„Tříkrálové malování“ + NZDM + tempery, suché 

pastely a trojhranné voskovky = bohémské 

odpoledne a vydařené výtvory. A to se jim do toho 

moc nechtělo . 

 

 

 

 

 

 

Sněhulák – buď si ho postavíme, nebo 

vyrobíme 

Ve čtvrtek dne 7. 1. 2016 jsme se v SAS sešli s 

dětmi a jejich dospěláky, abychom vyrazili ven 

stavět sněhuláky. Konečně napadl sníh, ale počasí 

nám moc nepřálo. A tak jsme sněhuláky nestavěli, 

ale pěkně v teple vyráběli. Potřebovali jsme na to 

čtvrtky, tempery, štětce a korkové zátky. Moc 

děkujeme všem za účast a těšíme se na další 

společné akce. 

 

 

 

 

 

Jak jsme v SAS tančili? 

V lednu jsme se opět s našimi rodinkami scházeli 

při pravidelných čtvrtečních akcích. Největší 

úspěch sklidila akce „Hvězdy tančí“. Po prvotním 

ostychu jsme to pořádně rozjeli. Děti byly 

nadšené, a tak podobnou akci budeme 

uskutečňovat každý měsíc.   
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Z pohádky do pohádky 3 

Již potřetí jsme se sešli mezi knížkami v Obecní 

knihovně. Děti se na 5 stanovištích potýkaly s 

těmito pohádkovými úkoly: skládání puzzle s 

Bořkem stavitelem, zaplétání copu princezny 

Lociky, vyprávění pohádky podle obrázků, 

hledání rozdílů a spojovačka. Jindy v tiché 

knihovně to hučelo jako v úlu. Děkujeme za 

pomoc kolegyním z TP/OSP. 

Vaše Sasanky  

 

 

Připravované akce OCSS 

Blíží se masopust 

I v SAS se musíme pořádně připravit na 

Masopustní rej. Proto se sejdeme s našimi 

rodinkami ve čtvrtek 4. 2. 2016 v 15 hodin u nás 

v herně a pustíme se do výroby masopustních 

masek.  

 

 

 

 

 

Právní poradna 

Bezplatná právní poradna s JUDr. J. Betlamovou 

dne 8. 2. a 22. 2. 2016 od 13.00 hodin. Nevíte si 

s něčím rady a myslíte si, že by vám právě právník 

mohl poradit? Tak neváhejte a přijďte se objednat 

k nám do kanceláře TP/OSP. 

 

 

 

Zdravá výživa 

Dne 25. 2. 2016 vás služba TP srdečně zve na 

přednášku "Zdravá výživa". Dozvíte se, jak si 

udržet štíhlou postavu, pevné zdraví a cítit se 

dobře. Přednáška proběhne v prostorách NZDM 

od 15.00 hodin. 

 

 

 

 

 

Valentýnské tvoření 

Zveme všechny ve věku od 15 do 26 let k nám do 

NZDM, kde se budeme společně připravovat na 

svátek sv. Valetýna. A to ve dnech 3. a 10. 2. 

2016 vždy od 16:00 hodin. 
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Obrnický talent 2016 

Jedna z největších a nejoblíbenějších akcí 

OCSS je zpět! Hledáme ty nejtalentovanější 

zpěváky, nejšikovnější tanečníky i jiná fantastická 

umělecká čísla, která vyrazí dech porotcům 

a  diváky dostanou do kolen. Myslíš si, že právě ty 

máš talent? Tak neváhej a přijď na konkurz.  

Podrobný rozpis konkurzů najdete v březnovém 

čísle zpravodaje. 

 

Sokol Obrnice 

 

TJ SOKOL OBRNICE pořádá 

PLES SPROTOVCŮ dne 13. 2. 2015 

v budově ICVA od 20:00 

 

 

 

 

 

Turnaj „A“ chlapů v Lounech 

Obrnice „A“ 2:4 Domoušíce 

Obrnice „A“ – Dobromeřice – odloženo 

 

Poslední zápas byl kvůli špatnému počasí odložen, 

ještě se neví, zda se bude dohrávat jindy nebo 

bude pouze kontumován. V sobotu 30. ledna hraje 

naše áčko se Sokolem Černiv. 

 

 

 

 

 

 

Hasičata Obrnice 

Mladí hasiči už mají za sebou první letošní 

závod! 

 

Dne 9. 1. 2016 se uskutečnil Memoriál Nelsonské 

katastrofy v Oseku. Branný běh lesem a plnění 

disciplín - střelba ze vzduchovky, hod kroužky, 

slalom v žebříku, zdravověda, topografie a hasicí 

prostředky – prověřili znalosti, dovednosti a 

fyzickou zdatnost mladých hasičů. Naši MLADŠÍ 

ŽÁCI se ze 14 družstev umístili na úžasném 

1. místě, STARŠÍ ŽÁCI mezi 10 družstvy obsadili 

krásné 3. místo. 
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Obec Obrnice 

Masopustní rej 

Ke každoročním tradičním obrnickým akcím 

přibyl vloni „Obrnický masopustní rej“. Premiéra 

se uskutečnila dne 1. 2. 2015 od 11:00 do 17:00 

hod. v prostorech vedle Integrovaného centra 

volnočasových aktivit. Návštěvníky zaujali stánky 

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 zapojily i děti z místní 

základní a mateřské školy, které zážitky z reje 

výtvarně ztvárnily. Vybraná díla byla k vidění na 

výstavě nazvané „Masopust a tradice očima dětí“ 

v Integrovaném centru volnočasových aktivit.  

I letos máte možnost zažít masopustní rej. Pozor! 

Nově je vyhlášena soutěž o nejlepší masku. 

 

 

 

Hasiči Obrnice pořádají 

Hasičský ples dne 27. 2. 2015 

v budově ICVA od 20:00 

 

 

 

 

 

Obrnický 

MASOPUSTNÍ REJ 

Kde?? 

Vedle budovy ICVA 

Kdy?? 

7. 2. 2016 

Od kolika?? 

11 – 16 hod 

Hlavně nezapomeňte na 

hromadný průvod masek 

od 14:00 hod!! 

 

 

 

 

 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 

Dne10. 2. 2015 od 16:00 se v budově ICVA 

uskuteční zastupitelstvo obce. Jednání 

zastupitelstva je veřejné a jste na něj 

srdečně zváni. 
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Zábava 

Na obrázku vidíte obrazec. Dokážete tento 

obrazec nakreslit jedním tahem tak, abyste po 

nakreslené čáře nejeli vícekrát? Tento obrazec již 

není tak jednoduchý, ale pokud zapřemýšlíte, tak 

se vám to určitě podaří.  

 

 

 

 

 

 

 

Řešení naleznete v dalším čísle! 

 

Valentýn na obzoru - nezapomeňte na své 

milované! 

Den svatého Valentýna se u nás zabydlel 

s  naprostou samozřejmostí a 14. února tak 

každoročně obdarováváme malými drobnostmi 

z lásky ty, na kterých nám opravdu záleží. 

Valentýn je svátek zamilovaných, ale forem lásky 

je mnoho a není tedy výjimkou, že dárky z lásky 

směrujeme i svým dobrým přátelům či rodině. 

Zima 

Píšu článek o zimě a chtěl bych vědět, jaké ve vás 

ZIMA vyvolává pocity. Já si osobně myslím, že 

ZIMA je podle mě to nejlínější období, kdy se 

vám nechce do práce ani do školy. 

Asi každý známe pocit, když se ráno probudíme, 

vstaneme a před sebou uvidíme okno plné bílé 

barvy, která vám bije přímo do očí, a máte pocit, 

že oslepnete.  

Když ráno vstáváte, jdete se najíst, umýt a před 

cestou do školy si nemůžete dát ani tu vodu po 

holení, protože venku z té zimy budete, jak 

mrazák.  

Nejhorší na tom je to, že zima vytváří na pokožce 

husinu a také jsou v ovzduší nemoci a viry v zimě 

často utočí. 

Ale zase máme jiné typy lidí, kteří zimu mají rádi. 

Berou to z jiného úhlu pohledu. Bobování, 

koulování, sáňkování, zimní sporty a zábavu. ♥ 

   napsal uživatel NZDM 
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termín název akce od - do místo pro koho 

3. 2. 2016 Valentýnské tvoření I. 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

4. 2. 2016 Blíží se masopust I. 15.00 – 16.30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

8. 2. 2016 Právní poradna Od 13.00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

10. 2. 2016 Valentýnské tvoření II. 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

11. 2. 2016 Rytmus v těle 15.00 – 16.30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

17. 2. 2016 Kreslení se Žanetou  16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

18. 2. 2016 
Jak pejsek s kočičkou pekli 

dort? 
15.00 – 16.30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

22. 2. 2016 Právní poradna Od 13.00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

23. 2. 2016 Turnaj ve stolním tenise  17:00 – 19:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

25. 2. 2016 Soutěž o nejlepší jednohubku 15.00 – 16.30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

25. 2. 2016 Zdravá výživa 15.00 – 16.30 NZDM Pro veřejnost 

Dle 

domluvy 
Speciální pedagog  NV 206 Pro uživatele služby SAS 

Každý den  Sportovní odpoledne  14:00 – 16:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

Každý 

čtvrtek 
Filmový klub 16:00 – 18:00 NZDM 

 

Pro uživatele NZDM 

 

Dle 

domluvy  
Psychologická poradna   NZDM Pro uživatele OCSS 

Vždy v úterý 

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

Vždy v úterý Cesta kolem světa 18:00 – 19:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

mailto:zaspal@ocss.cz

