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Vážené čtenářky, vážení čtenáři! 

Vítáme vás na stránkách letošního prvního vydání 

měsíčníku Obrnický maják. Již čtvrtým rokem 

v něm informujeme o různých aktivitách 

Obrnického centra sociálních služeb. Prostor zde 

dostávají i naši partneři, např. Obec Obrnice, MŠ 

A ZŠ Obrnice. 

Byli bychom rádi, kdyby se v Majáku v hojnější 

míře objevovaly příspěvky uživatelů našich 

služeb, ve kterých mohou představit své názory, 

postřehy, nápady či třeba svou tvorbu. Uvítáme 

jak psané texty, tak fotografie či kresby. Zájemci  

o spolupráci se mohou obracet na členy Redakční 

rady Majáku. 

Závěrem nám dovolte popřát do roku 2017 pevné 

zdraví, pohodu a úspěchy při plnění vašich přání.  

Za Redakční radu Milada Piksová 

 

Poděkování 

Rok se s rokem sešel a začínáme bilancovat, co se 

povedlo, co ne a co mohlo být 

lepší, ale na prvním místě by mělo 

být poděkování, poděkování všem 

za práci i spolupráci v uplynulém 

roce. Děkuji proto dobrovolníkům 

z Diakonie ČCE jmenovitě studentce čtvrtého 

ročníku Gymnázia v Mostě Hance Maňkošové, 

absolventce VOŠ obor sociálně právní Elišce 

Hingarové, DiS a Tereze Škorpilové studentce 

třetího ročníku střední Zdravotnické školy 

v Mostě za pomoc při realizaci klubových aktivit. 

Děkuji externím spolupracovníkům Jindřichu 

Rácovi a Janě Vinšové Konvalinkové, že přes své 

pracovní vytížení si našli čas na spolupráci s námi. 

Děkuji všem svým kolegům za kvalitně 

odvedenou práci a v neposlední řadě děkuji všem 

našim uživatelům.  V novém roce vám přeji hodně 

štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních i pracovních 

úspěchů.                    Eva Winklerová 

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ POSILY 

S novým rokem přivítáme v OCSS i nové 

pracovníky. Nejvíce nových posil získá klub 

NZDM.  

Po mateřské dovolené se vrací do našeho týmu náš 

kreativec a sociální pracovnice Mgr. Jana 

Vinšová Konvalinková.  

 

 

 

 

 

 

Novou tváří v klubu NZDM bude externí sociální 

pracovník a IT lektor Mgr. Michaela Chilo. Její 

doménou jsou skupinová terapeutická setkávání 

a  výuka práce na PC. 

 

 

 

 

 

Novou tváří v SaS bude externí pedagog a IT 

lektor Bc. Radka Vlachá.  
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Vánoční setkání s TP/OSP 

 

Ve čtvrtek 8. 12. 2016 se uskutečnilo naše již 4. 

vánoční posezení s uživateli služeb TP/OSP a 

našich přátel. Společně jsme si udělali čas a 

zastavili jsme se u kávy a čaje. Popovídali jsme si 

o Vánocích u nás doma, jak se kde slaví a jaké se 

dodržují tradice a vánoční zvyky. Pouštění 

lodiček, házení střevícem, rozkrojení jablíčka, 

zpívání koled a hlavně ať je stůl plný dobrého 

jídla a pití. U Romů nesmíme opomenout 

dopolední "vinšování," které se ještě v některých 

domácnostech dodržuje. A jaké zvyky patří 

k Vašim Vánocům? 

Těšíme se příště tým TP/OSP 

 

 

 

 

 

 

Vánoční posezení se Sasankami 

V předvánočním čase ve čtvrtek 15. 12. jsme se 

opět sešly v ICVA s našimi rodinkami. 

Přichystaly jsme pro ně malou generálku Štědrého 

večera. Chyběla sice štědrovečerní večeře, ale 

měly jsme nazdobený stromeček s hromadou 

dárků pro děti, čaj s kávou, vánoční cukroví a 

další mlsání.  

 

Povídali jsme si, poslouchali vánoční koledy a 

písně, některé děti se pochlubily přednesem 

básničky či písničky, nechyběl tanec. Perličkou 

bylo společné nastudování písně Tisíc andělů od 

Čechomoru, kterou jsme si jako sbor zazpívali u 

stromečku. 

To vše jsme prokládaly losováním dárečků, které 

nám v rámci sbírky poskytli přátelé, známí i zcela 

cizí lidé. Děkujeme. Bylo to úžasné! 

Sasanky  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.590274044503432.1073742059.100005625253061&type=3
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Vánoční setkání v klubu NZDM 

Ve středu 21. 12. 2016 jsme se sešli v klubu 

s uživateli u vánočního stromku. Bylo připraveno 

malé občerstvení ve formě vánočního cukroví a 

chlebíčků. Užili jsme si odpoledne plné zábavy. 

Svobodná děvčata házela botou, pouštěli se 

lodičky a lil vosk místo olova. Kdo znal, zazpíval 

si vánoční písničky nebo jen poslouchal.  

 

My jako pracovníci jsme si pro uživatele připravili 

krátké vystoupení ve vánočním duchu. Kdo chtěl, 

vyměnil si vzájemně dárky, ale tentokrát myslím 

byli obdarováni všichni. Uživatelé dostali pod 

stromeček vánoční dárek ve formě zrcadel do 

posilovny. Bylo to příjemné odpoledne. 

 Váš tým NZDM 

Silový čtyřboj 

Dne 15. 12. 2015 proběhlo v NZDM vyhlášení 

soutěže "Silový čtyřboj". Jednalo se o soutěž v 

posilovně, ve čtyřech disciplínách. Nakonec se 

zúčastnilo devět našich uživatelů. Děkujeme 

všem, kdo se přišel zúčastnit soutěže. Velké 

poděkování patří našemu trenérovi Martinovi, 

který opět poskytl krásné ceny pro vítěze. 

Gratulujeme vítězům a čest patří poraženým. 

Těšíme se na další takovou akci! 

 

 

 

 

 



www.ocss.cz 
 

 

OCHUTNÁVKA Z NABÍDKY LEDNOVÝCH 

AKCÍ 

Hrajeme divadlo 

V SAS se v lednu při čtvrtečních aktivizačních 

činnostech změníme v divadelníky. Vybereme 

pohádku, rozdělíme role, vyrobíme kulisy a 

budeme zkoušet a zkoušet a zkoušet, až se dílo 

podaří . 

Sasanky 

V NZDM připravujeme  

Každou středu bude něco pro kutily. Naučíte se 

skládat drobné dekorace pro zútulnění domova, 

milovníci přírody zase vyrábět jednoduché ptačí 

krmítko, nebo pro své blízké vytvoříte krásná 

valentýnská přání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těšit se můžete na pravidelné čtvrteční filmové 

kluby a sportovní akce. Nová budou skupinová 

setkání s Míšou. Celý rok 2017 v klubu bude jako 

jedna velká šou, vsadíme na nové ale i osvědčené 

akce, bude i partička a my vás více vtáhneme do 

hry.                                                Váš tým NZDM 

 

 

 

 

Zveme uživatele služeb TP/OSP na novoroční 

setkání, které se uskuteční dne 5. 1. 2017 od 14:30 

hodin v poradně.  

 

 

 

 

 

V úterý 10. 12. 2017 pořádá služba TP/OSP 

přednášku o dávkách SSP a HN. Přijďte ve 14:30 

hodin do poradny. 

 

 

 

Upozornění 

V lednu podávají žádosti o příspěvek na bydlení, 

kdo bude chtít pomoci vyplnit formuláře, může 

přijít k nám do poradny 
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TVORBA UŽIVATELŮ 

CO MI ŠKOLA DÁVÁ A BERE? (úvaha) 

Co mi škola dává a bere? Tuto otázku si pokládám 

velmi často a nejčastěji při cestě do školy. Má 

cenu tam vůbec jít?  

Myslím si, že škola je pro mě velkým přínosem, 

protože mi dává možnost se vzdělávat. Na druhou 

stranu, ale také mi bere hodně času. Často se 

ptám, zda by žák těch sedm hodin nemohl využít i 

jinak. Ale domnívám se, že bez vzdělání by 

nenašel práci, neseznámil se s novými lidmi a 

nezískal tolik zkušeností. Bez školy by člověk 

neuměl psát, počítat, číst, a spoustu dalších věcí.  

Jako například neuměl by opracovat dřevo, jak 

zacházet s pilou nebo jak zacházet s počítačem. 

Škola mě učí řešit konflikty, jak reagovat 

v určitých situacích. Myslím si, že bez školy bych 

si možná nevěděl rady a řešil bych své problémy 

nějak jinak. Podle mě je ve škole občas zábava, 

ale také hodně starostí s učením.  Domnívám se, 

že někteří, mají jen díky škole, možnost chodit 

občas na nějaké výlety a exkurze, na které ty snad 

každý jezdí rád. Škola mi ubírá můj volný čas. 

Dříve než jsem začal chodit do školy, měl jsem 

více koníčků. Například fotbal, muay thay, box a 

rybaření. Z těchto koníčků už nestíhám tolik 

sportů jako dříve, ale nejen kvůli škole, ale taky 

kvůli zdravotním důvodům. Kvůli škole musím 

vstávat brzo ráno a pak jsem ve škole unavený. 

Během dne už nejsem tolik unavený jako, když 

ráno vstanu. Ve škole se dozvím více věcí 

například: o světových válkách, které mě zajímají. 

Kdybych nechodil do školy tak bych nezjistil tolik 

informací. 

Škola je povinná a tak ji musím vydržet. L. T. 

 

Průřez odpovědí na anketu OCSS 

v jednotlivých službách. 

Co člověk to jiná přání, jiná očekávání. Jiná 

odpověď na stejnou otázku. Pojďme se podívat na 

to, co si přejí v letošním roce uživatelé NZDM.   

Co očekáváš od roku 2017? 

 Doufám, že bude lepší rok než předešlý. 

 Chtěl bych vyhrát peníze, abych mohl 

podnikat v zedničině. 

 Chtěl bych novou práci. 

(Uživatele NZDM 15-26let) 

A jaká jsou přání rodin s malými dětmi, tedy ze 

služby SAS. 

Co očekáváš od roku 2017? 

 F. (37 let, uživatelka SAS): „Přeju si 

elektřinu, aby se děti mohly dívat na 

pohádky.“ 

 K. K. (23 let, uživatelka SAS): „Mám 

jediné přání, aby byly děti zdravé.“ 

 

V každém případě přejeme všem ať se jim 

jejich vyslovená i nevyslovená přání splní. 

Hodně štěstí  

 

 



www.ocss.cz 
 

 

Zábava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vtip 

„Mami, tati, rozhodl jsem se od Nového roku osamostatnit.” 

„To je moc dobře.” 

„Kufry máte před barákem.” 

 

Hádanka 

Ve dne malá jako myš, 

v noci všechno přerostu,  

když mě vidíš, nevidíš. 
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termín název akce od - do místo pro koho 

4. 1. 2017 Dekorace - vločky 16:00 – 17:30 NZDM Pro uživatele NZDM 

5. 1. 2017 Hrajeme divadlo 15:00 – 16:30 NV 206 Pro uživatele SAS 

8. 1. 2017 Novoroční setkání   14:30 – 16:00 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

9. 1. 2017 Právní poradna  13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

11. 1. 2017 Výroba ptačích krmítek 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

12. 1. 2017 Hrajeme divadlo 15:00 – 16:30 NV 206 Pro uživatele SAS 

12. 1. 2017 Přednáška o dávkách SSP a HN 14:30– 15:00 NV 198 Pro uživatele služby OCSS 

18. 1. 2017 Tvoříme z papíru 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

19. 1. 2017 Hrajeme divadlo 15:00 – 16:30 ICVA Pro uživatele SAS 

24. 1. 2017 Přednáška ÚP o zaměstnanosti upřesníme NZDM Pro uživatele NZDM 

25. 1. 2017 Valentýnky 16:00 – 17:30 NZDM Pro uživatele NZDM 

26. 1. 2017 Hrajeme divadlo 15:00 – 16:30 NV 206 Pro uživatele SAS 

30. 1. 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 

 


