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Obrnické centrum sociálních služeb (OCSS) informuje: 

Naše Centrum poskytuje občanům katastrálního území obce Obrnice celkem čtyři registrované sociální 

služby. Zajištění provozu těchto služeb je vždy velmi náročné, přesto se to daří již od roku 2013. Tímto 

článkem chceme naše čtenáře informovat, že se vedení OCSS opět podařilo služby v plném rozsahu 

zachovat a to především díky projektům Evropských sociálních fondů, které všechny služby finančně 

podpoří z 95 % až do roku 2019. OCSS nyní realizuje následující projekty: 

 

 

 

1. Projekt s názvem „Na cestě k integraci v Obrnicích a okolí“  

- reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0001291 

- realizace projektu od dubna 2016 do března 2019 

- zajištění služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež od 15 do 26 let (klub Vulkán), Terénní 

programy (teréňačky) a Odborné sociální poradenství (poradna) 

 

2. Projekt s názvem „S rodinou na cestě k integraci v Obrnicích a okolí“ 

- reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003781 

- realizace projektu od ledna 2017 do prosince 2019 

- zajištění Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SASanky) 

Všichni pracovníci v našich službách jsou připraveni vám pomoci. 

(Mgr. Lucie Matějovicová, ředitelka OCSS) 

 

Poděkování 

Poděkování organizaci K SRDCI KLÍČ, o.p.s.: Touto cestou bychom chtěli velmi poděkovat za nově 

vzniklou spolupráci s organizací K srdci klíč (pozn. provozují Dům na půl cesty v Obrnicích, Azylový dům 

a noclehárnu v Mostě nebo v Horním Jiřetíně), která nás podpořila s potravinovou pomocí pro naše uživatele 

ze všech služeb. Celkem bylo již od prosince 2016 v nouzi obdarováno základními potravinami celkem 35 

osob, které se ocitli v tíživé finanční situaci, tj. zcela bez peněz a jídla. Velmi si této pomoci vážíme a 

jménem našich uživatelů děkujeme za její zprostředkování, jmenovitě panu Komárkovi a  manželům 

Monhartovým. 

 (Mgr. Lucie Matějovicová, ředitelka OCSS)
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Povedené lednové akce OCSS 

TP/OSP 

Novoroční setkání 

S uživateli služeb TP/OSP jsme se sešli na 

„Novoročním setkání“. 

Povídali jsme si o prožitých vánočních svátcích, 

společně jsme plánovali setkání, přednášky 

a  témata, které je zajímají.  Pochutnali si na čaji 

a  kávě s cukrovím. Celé odpoledne nám 

zpříjemnila živá hudba v podání Martina Heráka. 

Ještě jednou všem moc děkujeme. 

 

(Eliška Hudecová, TP/OSP) 

Dávkový systém 

Přednáška „Seznámení s dávkovým systémem“ 

byla určena uživatelům služeb terénních programů 

a odborného sociálního poradenství. 

Uživatelé byli seznámeni se systémem dávek SSP. 

Dozvěděli se, jak by měli být žádosti vypsány, 

a  jaké formuláře je třeba doložit a jaké kopie jsou 

nutností pro rozhodnutí dávky. Tuto možnost 

uživatelé velice ocenili a pozitivně ohodnotili. 

 

(Anna Humpolcová, TP/OSP) 

 

 

 

 

 

 

 

Pochvalná reakce z Facebooku OCSS 

„Moc děkuji za přednášku p. Humpolcové. Tato 

přednáška mi dala moc informací, které do 

budoucna využiju k vypisování žádostí.  Proto 

děkuji, že tato přednáška byla. Byla přínosem 

snad pro všechny, kteří se ji zúčastnili.“ 

(uživatel OSP M. N.) 

SAS 

Hrajeme divadlo 

V lednu jsme si s našimi uživateli při čtvrtečních 

akcích hráli na divadelníky. Začali jsme výběrem 

pohádky a jejím čtením, pokračovali jsme 

výrobou kulis a papírových loutek, zkoušením 

a  výsledkem bylo minidivadelní představení 

pohádky O Perníkové chaloupce. 

 

 

Pedagog v SAS 

Od ledna do SAS dvakrát týdně dochází Bc. 

Radka Vlachá, která zde působí jako pedagog. 

Věnuje se především dětem v předškolním věku. 

Formou hry se s ní děti učí barvy, tvary, 

jednoduché počty, komunikační dovednosti 

a  spoustu dalšího. Děti se dostávají do nového 

prostředí a učí se spolupracovat s cizími lidmi.  

(Milada Piksová, SAS) 
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NZDM  

Výroba vloček 

Jak vyrobit drobný dárek, malou pozornost nebo 

výzdobu pro zútulnění pokoje či bytu, se uživatelé 

naučili při výtvarné akci ,,Dekorace – vločky“, 

která se uskutečnila dne 4. 1. 2017 v prostorách 

NZDM. Uživatelé si práci rozdělili, kluci měřili 

a  stříhali, děvčata lepila a skládala vločky. 

Vločky se jim moc povedly. Bylo to příjemné 

odpoledne.       

 

 

 

 

Výroba ptačích budek 

Paní Zima nám dala zase o sobě vědět v podobě 

příchodu sněhu a velkého mrazu, a tak jsme se 

s  uživateli rozhodli vyrobit ptačí budky z pet 

lahví, které jsme naplnili slunečnicovými semínky 

a  rozvěsili je okolo klubu. Bylo to příjemné 

středeční odpoledne.      

 

 

 

 

Tvoření z papírů 

Akce s názvem "Tvoření z papíru a windowcolor" 

se uskutečnila dne 18. 1. 2016. Tvořilo se 

z  papírových krabic, knoflíků, mašliček, filce 

a  z  barev na sklo. Vyráběli jsme dekoraci na 

okno ve tvaru kočky a také mandaly. Uživatelé se 

u této akce velmi bavili, obzvláště je chytlo, 

kreslení mandal. Mohli tak ukázat svojí kreativitu 

a trpělivost. Akce se velmi povedla a na krásné 

mandaly se můžete podívat vpravo na obrázku. 

(Jakub Zaspal, NZDM) 
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Ochutnávka z připravovaných akcí 

OCSS 

NZDM  

Výrábíme z fimo 

Velmi oblíbená výtvarná akce se opět vrací! 

Přijďte dne 8. 2. 2017 (středa) k nám do klubu 

vyrobit si něco zajímavého nebo jen tak posedět a 

pokecat v přátelské atmosféře pracovníků NZDM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TP/OSP 

Cvičení pro ženy 

Na čtvrtek 9. 2. 2017 připravujeme pro uživatelky 

služeb TP/OSP „Cvičení pro ženy.“ Přijďte 

v  14:30 hodin na ICVA, společně si zacvičíme 

a  protáhneme těla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak předejít dluhům 

To je další téma naší přednášky, která se uskuteční 

dne 23. 2. 2017 (čtvrtek) od 14:30 hodin 

v Poradně, NV 198. Dozvíte se, jak správně 

nakládat s finančními prostředky v různých 

životních situacích a jak předcházet dluhům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAS 

Přednáška na téma Děti a drogy 

Dne 21. 2. 2017 (úterý) od 13 hodin se v SAS 

uskuteční přednáška o  nebezpečí drog pro děti. 

Přednášku si připraví nové tváře  OCSS Bc. 

Radka Vlachá a Bc. Michaela Chilo, které 

dlouhodobě spolupracují s K- centrem v Mostě.  
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Od  našich uživatelů 

Anketa 

Svátek zamilovaných se po roce opět blíží.  

Někdo se na sv. Valentýna těší jako na 

nejzamilovanější den v roce, jiný Valentýnem 

pohrdá a bere ho jen jako komerční svátek, který 

z  lidí tahá peníze.  

Poptali jsme na názor našich uživatelů a zde je 

několik odpovědí. 

Slavíte 14. února svátek sv. Valentýna - svátek 

zamilovaných? 

„Není to český svátek. Nemáme rádi všechny ty 

„zamerikazované“ svátky. 

Své ženě svou lásku dokazuji celý rok. Pomáhám jí 

s domácími pracemi, starám se o děti, když vidím, 

jak je unavená. Dojdu nakoupit. Kytičku jí koupím 

kdykoli, ne jen o narozeninách a svátku. Na 

romantické večeře chodíme často. Ne, svátek 

zamilovaných neslavíme.“ 

(F.M. 34 let, uživatel TP/OSP) 

„Slavíme, dáváme si drobné dárky. Přítel mě vždy 

překvapí květinou, bonboniérou nebo večeří se 

svíčkami.“ 

(M. S. 35 let, uživatelka SAS) 

 

 „ Neděláme žádnou velkou oslavu, ale dáváme si 

dárečky.“ 

(V. T. 34 let, uživatelka SAS) 

 

„Valentýn slavíme s přitelkyní, jelikož ona má 

tento svátek velmi ráda, tak si dáváme různé 

dárečky. Například letos nejspíš koupím kytku 

nebo nějakého plyšáka. S přítelkyní máme rádi 

romantiku“. 

(D. V., 17 let, uživatel NZDM) 

 

 

 

 

 

Anděl (povídka) 

Určitě mnoho z nás si zažívá v rodině veškeré 

problémy ať je to úmrtí, hádky, pomluvy a mnoho 

z nás, nevíme kudy a kam. Někdy si v duchu říkám, 

je tu vůbec někdo, kdo by mi mohl v této situaci 

pomoct, jestli je tu někdo, kdo mi pomůže vyřešit 

veškeré mé problémy. Myslel jsem si, že tu 

opravdu nikdo není, ale on tu někdo byl a jednou 

za život jsem to zažil na vlastní kůži. Vnímání těch 

pocitů je zcela nepopsatelné, člověk to nemůže ani 

pochopit, že to dopravdy existuje. 

Jednou, když jsem pracoval ve druhé šachtě, 

mnoho lidí dělalo stejným tempem a zrovna já 

jsem měl problémy s nohama, tak jsem si sedl 

a  odpočinul jsem si, když tu náhle dole v šachtě, 

kde jsme pracovali zazněl hlas „utečte ven!“. Ptal 

jsem se kolegy: Prosim tě, kdo to řval? A on mi 

odpověděl: Kdo by tu měl řvát? Nikdo neřval. 

Ihned mi proběhnul mráz po zádech, ale dál jsem 

odpočíval. Po chvíli opět znovu, ten samý jemný 

hlas: „Patriku utečte ven! Za pár minut to tu 

vybouchne!“ Nevěřil jsem vlastním uším, tak jsem 

se ptal kolegy: Slyšel jsi to? Podíval se na mě 

a  usmál se: Jsi snad na drogách? Víš, že tu 

nemůžeme být zhulený. Tak jsem si lámal hlavu, 

kdo mi to mohl říct? Byl jsem velmi unavený, 

udělalo se mi i špatně, tak jsem si lehnul a pomalu 

jsem začal usínat. Zavřel jsem očil a najednou 

i  přes tu tmu jsem spatřil čistý a jasný blesk, tak 

jsem se probudil a potřetí ten samý hlas: 

„Patriku, odejděte z této šachty nebo zahynete.“ 

Začali mi slzet oči z toho, co jsem viděl a slyšel. 

Tak nádherného člověka, ze kterého vyzařovala 

láska, jsem v životě neviděl. Začal jsem plakat. 

Svého kolegu jsem rychle vzal ven ze šachty, 

bohužel ostatní mě neuposlechli a pracovali dál. 

Hned co jsme utekli ven, tak to v šachtě vybouchlo 

a ostatní zahynuli. Myslím si, že to byl anděl.  

Od teď vím, že andělé existují. 

(uživatel NZDM P. Š.) 
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Zábava 

Naše tipy 

V Kevinovi se skrývá 23 různých osob. Každou 

chvílí se má objevit čtyřiadvacátá... Tu pochybnou 

čest se s ním seznámit dostanou tři studentky, 

které původně vezl domů na prázdniny otec jedné 

z nich. Stačila chvilka a 

místo něj seděl za volantem 

podivný chlapík, který je 

místo vysvětlení uspal 

chemikálií. Později se 

probudí zamčené ve sklepní 

místnosti, kam za nimi záhy 

dorazí i jejich věznitel. Z 

rozhovoru s ním ale rozhodně 

nejsou o nic moudřejší, 

protože Kevin je evidentní 

magor. Pomoci se mu sice snaží psycholožka 

(Betty Buckley), ale zdá se, že na jeho mimořádné 

rozpolcení nestačí ani její letité zkušenosti. 

Vyznat se v něm pokouší i jedna z vězněných 

dívek, Casey (Anya Taylor – Joy), která chce 

Kevinova stavu využít k útěku. Jakožto holka s 

mučivým traumatem z dětství je navíc mimořádně 

odolný a vynalézavý druh se silně vyvinutým 

instinktem k přežití. Bude ho potřebovat. 

Kevinova čtyřiadvacátá osobnost se má každým 

dnem probudit a vše nasvědčuje tomu, že to 

rozhodně nebude kladný hrdina. 

(CinemArt CZ) 

Oblastní muzeum v Mostě 

srdečně zve na putovní výstavu „Horní města 

Krušnýh hor“. Výstava bude zpřístupněna ve 

dnech 13. 1. – 28. 2. 2017 ve výstavních 

prostorách Oblastního muzea v Mostě, ul. 

Československé armády 1360. Více se dozvíte na 

stránkách www.muzeum-most.cz 

 

 

 

 

 

 

Město Most 

Vás zve na I. Farmářskou slavnost, která se 

uskuteční 4. února od 8:00 do 12:00 hodin na 1. 

Náměstí v Mostě. Tématem úvodní letošní 

slavnosti jsou zabijačkové hody a speciality. Ani 

tentokrát nebude chybět oblíbená soutěž o 

nejchutnější mosteckou tlačenku roku 2017. 

Soutěžit mezi sebou budou profesionální řezníci, 

jejich produkty budou hodnotit sami návštěvníci 

akce. 

 

 

 

 

 

Vtipy 

Myš 

Přijde paní učitelka do třídy a povídá:,,tak 

děti,každé pondělí vám položím otázku a kdo ji 

uhodne nemusí celý týden chodit do školy. 

"V pondělí zadá paní učitelka otázku:,,Tak děti, 

kdo ví, kolik kg.písku je na Sahaře?"ve třídě je 

ticho-nikdo neví. 

Další pondělí příjde paní učitelka do třídy,sedne si 

za katedru a zaječí: 

,,Kdo sem dal tu chcíplou myš??“ 

Ládíček se přihlásí a povídá:,,Já,tak nashledanou 

za týden!" 

 

Ach ty děti… 

Malý synek jménem Jiříček se ptá otce: 

˝Proč je Tichý oceán tichý?˝ 

Tatínek se rozzlobí: 

˝Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?˝ 

˝Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo to Mrtvé moře?˝ 
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 název akce od - do místo pro koho 

  1. 2. 2017 Dárky na Valentýna 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

2. 2. 2017 Masopustní tradice 15:00 -16:30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

7. 2. 2017 Turnaj ve stolním tenise 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

8. 2. 2017  Vyrábíme z fimo 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

9. 2. 2017 Masopustní tradice 15:00 -16:30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

9. 2. 2017 Cvičení pro ženy 14:30 – 16:00 ICVA Pro uživatele TP/OSP 

13. 2. 2017 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

15. 2. 2017 Cesta do neznáma 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

16. 2. 2017 Masopustní tradice 15:00 -16:30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

21. 2. 2017 Přednáška Drogy a děti 13:00 – 14:30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

22. 2. 2017 Zdobení zrcátek 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

23. 2. 2017 Rytmus v těle 15:00 – 16:30 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

23. 2. 2017 Jak předejít dluhům 14:30 – 16:00 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

27. 2. 2017 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

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

Vždy v úterý 

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

Každý 

čtvrtek 
Filmový klub 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 


