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Sociální služby jsou za podpory OU Obrnice financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem
a Komunitního plánu města Most.

www.ocss.cz

Úvodní slovo paní ředitelky OCSS
Vážení a milí čtenáři,
Opět se rok s rokem sešel a já si vás všechny dovolím, jménem celého týmu OCSS, přivítat na
počátku roku 2016. Dovolte mi nyní pár slov úvodem, se vzpomínkou na „rok právě
odcházející“.
Rok 2015 byl pro naši organizaci zlomovým. Ukončili jsme jeden z velkých projektů, díky
kterému jsme mohli poskytovat všechny potřebné sociální služby. V průběhu necelých tří let
jsme našli oporu nejen v místním Obecním úřadu, ale podařilo se nám také navázat velmi
dobrou spolupráci s Magistrátem města Most a Krajským úřadem Ústeckého kraje. Díky
těmto partnerům jsme opět schopni, i po skončení projektu, stále poskytovat pomoc
především občanům Obrnic. Naše služby byly zachovány v plném složení stejně jako
v projektu a některé se dokonce ještě podařilo rozšířit. Touto cestou bych velmi ráda
poděkovala zmíněným partnerům nejen za finanční podporu, ale také za metodickou pomoc a
vřelou spolupráci.
Do roku 2016 bych vám všem chtěla popřát především pevné zdraví, sílu, energii a také
odvahu, která je potřeba především při řešení neočekávaných náročných životních situací. A
pokud zjistíte, že vaše úsilí nestačí, nezapomeňte, že právě v Obrnicích máte celkem čtyři
služby, které jsou připravené vám pomoci vše zvládnout a společně najít případné řešení.

Šťastný nový rok 2016 vám přeje Lucie Matějovicová a tým OCSS!
www.ocss.cz

Povedené akce OCSS
Půjčky a úvěry před Vánoci
Dne 1. 12. 2015 se uskutečnila přednáška s Mgr.
Petrou Holečkovou z Poradny při finanční tísni,
kterou pro uživatele OCSS Obrnice a zájemce

z řad veřejnosti připravila Obrnická sociální
poradna. Mgr. Holečková uvedla příklady půjček
a úvěrů, které jsou lidem hojně v předvánočním
čase nabízeny. Poukázala na vážná rizika.
Upozornila, že je vždy potřeba zvážit, zda je
půjčka nutná, zda budou finanční prostředky na
splácení. Samozřejmostí by mělo být i pečlivé
přečtení smlouvy před jejím podpisem.
Vánoční dílna III
Dne 2. 12. 2015 proběhlo v NZDM pokračování
Vánoční dílny. Tentokrát jsme pracovali se
šiškami, které jsme natřeli temperami a ozdobili
barevnými
kuličkami
z krepového
papíru
a třpytkami. Při této akci jsme trénovali
především trpělivost, přesnost a kreativitu. Při
práci jsme si povídali a poslouchali oblíbenou
hudbu.

Předvánoční posezení se SAS
Dne 3. 12. 2015 jsme se sešli při tradičním
Předvánočním posezením s rodinami našich
současných i bývalých uživatelů. V přátelské
atmosféře a při poslechu vánočních koled jsme si
povídali o přípravách na blížící se snad
nejkrásnější svátky v roce.

Posezení jsme si zpříjemnili ochutnávkou
vánočního cukroví. Ale neseděli jsme jen
u kafíčka. Děti i dospělí zdobili připravené
perníčky, lepili vánoční papírový řetěz, vyráběli
papírové sněhuláky a chystali pro své blízké
krásně zdobená přáníčka. Mile nás potěšila velká
účast. Celé odpoledne proběhlo ve velmi
příjemné, klidné a přátelské atmosféře. A my
věříme, že se v takovém počtu sejdeme i při
dalším posezení.
Sasanky

www.ocss.cz

Vánoční soutěž
Dne 9. 12. 2015 jsme u nás v NZDM pořádali akci
s tajemným názvem "Vánoční soutěž".
Uskutečnila se v posilovně, protože se závodilo
o nejlepší výsledek v tlaku v leže s velkou činkou
na maximální výkon pro jedno opakování. Všech
sedm soutěžících, ze sebe vydalo maximum.
Vyhráli všichni, ale první může být jen jeden.
Výkonem 92,5kg si vybojoval první místo Jan
Dužda. Patří mu velká gratulace. Děkujeme
účastníkům soutěže i těm, kteří je k výkonům
povzbuzovali. Poděkování patří i Martinu
Novotnému, který celou soutěž připravil a výherci
věnoval hodnotné ceny.

Vánoční setkání v NZDM

Dne 23. 12. 2015 proběhla v NZDM Vánoční
besídka. S uživateli jsme strávili krásné
odpoledne, plné vánoční atmosféry. Pro všechny
zde bylo připraveno vánoční pohoštění, domácí
cukroví, které pekli uživatelé v NZDM
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.
Vánoční setkání TP/OSP
Dne 10. 12. 2015 jsme se setkali s našimi uživateli
a jejich přáteli. Odpoledne jsme strávili
v předvánočně laděné atmosféře. Popovídali jsme
si o tom, jak trávíme Vánoce, ochutnali cukroví
a kdo chtěl, mohl si vytvořit vánoční ozdůbku.
Těšíme se na další setkání s uživateli, která se
budou opakovat i v nastávajícím novém roce
2016.

www.ocss.cz

Připravované akce OCSS

DPC

Právní poradna
I v novém roce se budeme těšit na přízeň JUDr.
J. Betlamové, kterou mohou uživatelé využít
k právní poradě. Hned v lednu jsou případným
zájemcům z řad uživatelů nabídnuty dva termíny:
11. 1. 2015 a 25. 1. 2015 vždy od 13:00 hodin na
adrese Nová výstavba 198, Obrnice – kancelář
služeb TP/OSP.

Rok 2015 se nám už pomaličku blíží ke svému
konci. V době svátků je na každého kladen velký
tlak z mnoha stran a tak by bylo dobré se někdy na
chvíli zastavit a zúčastnit se nějaké aktivity, která
třeba může pomoci někomu dalšímu. Proto se
pracovníci o.p.s. K srdci klíč rozhodli navázat na
loňskou tradici - rozdávání polévky zdarma pro
lidi bez přístřeší.

Vyřizování dávek za 4. čtvrtletí 2015
Připomínáme vám, že v lednu se budou opět
podávat žádosti o státní dávku – příspěvek na
bydlení za 4. čtvrtletí 2015. Nezapomeňte si
s sebou vzít doklady o uhrazených platbách na
bydlení, kopie evidenčního listu, prodloužení
nájemní smlouvy. Rádi vám pomůžeme
s vyplněním formulářů, se vším vám poradíme
a tím vám usnadníme vyřízení hned napoprvé.
Tým TP/OSP
Pozvánka do SAS
I v novém roce plánujeme řadu zajímavých akcí.
Pravidelně se budeme setkávat každý čtvrtek od
15,00 hod. v SAS. Budeme malovat, soutěžit,
zpívat si, hrát různé hry, vyrábět… Moc se na vás
těšíme.
Vaše Sasanky

Tato akce se konala v prostorách Azylového domu
pro muže v Mostě 18. 12. 2015 od 10:00-13:00.
Přípravu polévky zajistila paní kuchařka z o.p.s.
K srdci klíč. Přítomny byly dvě pracovnice
Magistrátu města Most, na které mohli lidé
směřovat své dotazy ohledně možné pomoci s
jejich těžkou životní situací. Akce se vydařila a
dorazil i větší počet strávníků než loni.
(článek napsala Kateřina Betáková z DPC)

Pozvánka SAS a TP
Ve čtvrtek 21. 1. 2016 od 14.00 hod. vás zveme
do knihovny na akci „Z pohádky do pohádky III.“
Tým SAS a TP/OSP
Pozvánka do NZDM
V novém roce pro vás připravujeme řadu soutěží
a zajímavých novinek. Jednou z nich je
i pravidelná akce „Cesta kolem světa“. Těšit se
můžete i na pokračování „Vulkánského
desetiboje“ sportovních soutěží a zajímavých
přednášek. Budeme rádi, pokud program pro vás
budete stejně jako loni vytvářet s námi. Na
spolupráci a na vás se těší vaši „Vulkáni“
www.ocss.cz

Akce v budově ICVA
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
Dne 4. 12. 2015 se uskutečnilo „Vypouštění
balónků
s
přáním
Ježíškovi“.
Pokus
o překonání rekordu v celé republice z roku 2014.
V Obrnicích jsme nakonec vypustili 145 balónků,
jelikož ty, které uletěly ještě před oficiálním
odstartováním, započítat nemůžeme. Při letošní
akci se vypustilo celkem 87 923 balónků z 398
míst v celé ČR. Vlastní rekord z minulého ročníku
tedy nebyl překonán, ale hlavní smysl akce udělat radost dětem ve svém okolí - se vydařil.

Rozsvícení vánočního stromu
Dne 5. 12. 2015 se konala akce s názvem
„Rozsvícení vánočního stromu“. Jako každý rok
hrály koledy, byla ohnivá show, podával se
výborný svařák a čaj. Akce vyvrcholila
rozsvícením stromku s novými světelnými řetězy.

Česko zpívá koledy
Dne 9. 12. 2015 v 18.00hod se na různých místech
po celé republice zpívaly koledy. Také jsme se
přidali a zpívání se zúčastnilo cca 120 dospělých
a dětí. Zapojily se i Mateřská a Základní škola.

Loupežnická pohádka a Mikulášská nadílka
Dne 5. 12. 2015 se v ICVA konalo divadelní
představení Loupežnická pohádka s Mikulášskou
nadílkou na závěr. Přestože nás navštívil vcelku
hodný čert, některé děti se opravdu hodně bály.
Asi neměly čisté svědomí. 

www.ocss.cz

Zábava

TJ Sokol Obrnice

Sudoku

Vánoční turnaj ve fotbale
Dne 19. prosince proběhl již tradiční Vánoční
turnaj ve fotbale v naší obrnické hale. Turnaje se
zúčastnilo šest týmů: Obrnice „A“, Obrnice „B“,
Hasiči, Prchalovci, Stará garda a Dorost. Nebylo
důležité, kdo vyhrál, ale hlavním cílem bylo se
sejít v kruhu přátel, „pokecat“ o starých časech
a popřát si hezké Vánoce a šťastný nový rok.
Děkujeme všem organizátorům a účastníkům
turnaje.
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Křížovka s tajenkou

3
4

10

Obrnice „A“
Chlapi začínají svojí zimní přípravu 5. 1. 2016 ve
středu od 16:00. Samozřejmě na trénink může
přijít každý, kdo má zaplacené příspěvky. V rámci
přípravy se fotbalisté zúčastní turnaje v Lounech.
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Rozpis přátelských utkání:

7

16. 1. 2016 13.30 Sokol Obrnice Sokol Domoušice
5

23. 1. 2016 13.00 Dobroměřice Sokol Obrnice
30. 1. 2016 17.00 Sokol Obrnice Sokol Černiv
6. 2. 2016 17.00 Sokol Jedomělice Sokol Obrnice
1
8

6

13. 2. 2016 13.00 Sokol Obrnice SK Cítoliby
20. 2. 2016 11,00 FK Louny dorost Sokol Obrnice
27. 2. 2016 15.00 FK Seko Louny Sokol Obrnice

www.ocss.cz

termín

název akce

od – do

místo

pro koho

06. 01. 2016

Tříkrálové malování

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

07. 01. 2016

Sněhulák – buď si ho postavíme,
nebo vyrobíme

15:00 – 16:30

NV 206

Pro uživatele SAS

11. 01. 2016

Právní poradna

13:00 – 15:00

NV 198

Pro uživatele TP/OSP

13. 01. 2016

Kreativní dílna

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

14. 01. 2016

Hvězdy tančí

15:00 – 16:30

NV 206

Pro uživatele SAS

20. 01. 2016

Turnaj ve stolním tenise

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

21. 01. 2016

Z pohádky do pohádky III.

14:00 – 16:00

ICVA

Pro uživatele SAS

22. 01. 2016

Jak pejsek s kočičkou pekli dort.

15:00 – 16:30

NV 206

Pro uživatele SAS

25. 01. 2016

Právní poradna

13:00 – 15:00

NV 198

Pro uživatele TP/OSP

27. 01. 2015

Valentýnské tvoření

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

Každý den

Sportovní odpoledne

14:00 – 16:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

Každý
čtvrtek

Filmový klub

17:00 – 19:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

Dle domluvy

Psychologická poradna

15:00 – 17:00

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

16:00 – 17:00

NZDM

Pro uživatele NZDM
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