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Úvodní slovo
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v době, kdy čtete toto nové číslo našeho měsíčníku „Maják“, máte již za sebou tradiční oslavu Velikonoc, po
které si ženská část populace léčí nateklá pozadí, muži bolavou hlavu a dítka bříška, plná vykoledovaných
sladkých dobrot. Pevně věříme, že jste si tyto svátky náležitě užili.
Jak jsme upozorňovali v minulém čísle, čeká nás tento měsíc oslava 5 let působení našeho Obrnického
centra sociálních služeb. Ta proběhne při příležitosti každoročního pálení čarodějnic, které tradičně probíhá
30. dubna. O časovém harmonogramu a konkrétním programu Vás budeme včas informovat během tohoto
měsíce jak ve formě letáků, tak na našich facebookových a webových stránkách. Už teď se těšíme na vaši
hojnou účast.
Ve fotbalovém speciálu, který byl taktéž k nalezení v minulém čísle našeho měsíčníku, a který, jak doufáme,
potěšil místní fanouškovskou základnu, jsme nabídli rozpis zápasů obrnických týmů. První zápasy sezóny,
které se původně měly uskutečnit 24. 3. 2018 na domácím hřišti, se bohužel kvůli terénu a počasí musely
odložit. Náhradní termín pro tyto zápasy je stanoven na 1. května 2018 od 10:30 hod. v případě borců z „A“
mužstva a od 15:00 pro obrnickou rezervu z „B“ mužstva.
V měsíci březnu nás navštívilo několik exkurzí z různých institucí celé republiky. Stejně jako v jiných
oblastech lidské činnosti, i nás potěší, když dostaneme pozitivní zpětnou vazbu a ocenění naší práce.
Jednoho takového pozitivního ohlasu se nám dostalo po exkurzi konané dne 20.03.2018, které se zúčastnila
společně s námi i bývalá paní starostka Drahomíra Miklošová. Poděkování Vám hrdě přinášíme
v nezkrácené podobě jako součást tohoto úvodníku, a zároveň přidáváme za toto ocenění velké díky.
„Dobrý den,
chceme vám všem mnohokrát poděkovat za celou exkurzi, kterou jsme u vás absolvovali 20. 3. 2018.
Z našich bakalářských i magisterských studií máme mnohé teoretické znalosti, které se týkají práce
s nejrůznějšími cílovými skupinami, ale praktické zkušenosti, vztahující se k pomoci lidem se sociálním
znevýhodněním, které jste nám předali, daly naším znalostem zcela nový rámec. Mnozí z nás již měli
možnost pracovat v nízkoprahovém či komunitním centru, ale musíme konstatovat, že vaše nízkoprahové
centrum se řadí k nejlepším službám svého druhu, co se týče úrovně poskytování sociálních služeb,
přístupu pracovníků i vybavenosti zařízení. Shodli jsme se, že nás návštěva Obrnic obohatila a jsme moc
rádi, že jsme se mohli exkurze zúčastnit. Ještě jednou tedy děkujeme za cennou exkurzi, za ochotu i čas,
který jste nám věnovali. Držíme Vám a celému týmu palce ve všech vašich aktuálních i budoucích
projektech a těšíme se, že se zase jednou setkáme.
S pozdravem
Studentky a studenti sociální a charitativní práce HTF UK.“
Příjemné čtení Vám přeje
Tým OCSS
(text ZdeMaso)
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Povedené akce Obrnického centra sociálních služeb, p. o.
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
(text: Matějovicová, ZdeMaso)

Bowling u příležitosti oslavy 5. výročí OCSS
2. 3. 2018

V březnu 2013 se rozjel provoz sociálních služeb v Obrnicích, které tvoří sociální síť, jejichž chod zajišťuje
tým 19 osob (sociální pracovníci, pracovníci v soc. službách, právník, pedagog, trenér, lektor IT, metodik a
účetní). Téměř všichni jsme při příležitostí 5. výročí od této události vyrazili do Mostu, abychom zde
přátelsky zápolili v bowlingu. Událost jsme zakončili společným obědem, na kterém došlo k předání
symbolických cen pro nejlepší hráče. Vybíráme pro vás tři fotky.
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Povedené akce Obrnického centra sociálních služeb, p. o.
Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ (SAS)
(text: MilPik)

Příprava na jaro
celý březen

V březnu jsme se v SAS loučili se zimou a připravovali se na jaro. Povídali jsme si o tom, jak
se mění počasí, jak se probouzí příroda a
na co se můžeme těšit. Zpívali jsme si o
jaru, malovali jsme jarní květiny a
připomínali si, co se dá v tomto období
dělat venku.
Samozřejmě jsme se také věnovali
blížícím se velikonočním svátkům, jejich
tradicím a zvykům. Příprava vyvrcholila
27. března, kdy jsme v SAS otevřeli
Velikonoční dílnu. Děti i jejich maminky
tvořily různé velikonoční dekorace, které
si hrdě odnesly domů.

www.ocss.cz

Povedené akce Obrnického centra sociálních služeb, p. o.
Oborné sociální poradenství „OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA“ (OSP)
Terénní programy „Spolu v ulicích“ (TP)
(texty: tým TP/OSP, MilPik, ZdeMaso, zdroj: www.ouobrnice.cz)

Mezinárodní den žen
08. 03. 2018

S uživatelkami služeb TP/OSP jsme se 8. 3. 2018 sešly v Integrovaném centru volnočasových
aktivit v Obrnicích, abychom na našem dalším setkání společně oslavily mezinárodní svátek
věnovaný ženskému pohlaví neboli MDŽ.
Povídaly jsme si o tom, proč a od kdy se MDŽ slaví. Shodly jsme se, že MDŽ je svátek žen,
ale převážně jej slaví muži. U kávičky a domácího moučníku jsme se dobře bavily. Přítomné
potěšilo vystoupení tanečního souboru z Duhovky či promítnutí prezentace, která
obsahovala fotografie dokumentující pět let naší práce v terénu i v poradně.
Akce se zdařila a již se těšíme na další velké setkání s našimi uživateli.

Spolupráce TP a obrnických asistentů prevence kriminality
Naše služba terénních programů „Spolu v ulicích“ (TP)
úzce spolupracuje s obrnickými asistenty prevence
kriminality.
Jejich činnost je od ledna 2017 realizována obcí
prostřednictvím evropského Operačního programu
Zaměstnanost (součástí projektu je též Výbor pro
prevenci kriminality, tvořený samotnými obyvateli
obce). Aktivita celkem čtyř asistentů se soustřeďuje
především na střed obce a panelové sídliště, kde žije
nejvíce sociálně slabých rodin. V případech, kdy se do
obce přistěhuje nová rodina, která jeví znaky nutnosti
sociální pomoci, je těmto rodinám asistenty nabídnuta
možnost využití našeho Obrnického centra sociálních
služeb (všech našich služeb).
Spolupráce si velice ceníme a věříme, že bude nadále
pokračovat.
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Povedené akce Obrnického centra sociálních služeb, p. o.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“ (NZDM)
(text ZasJa)

Výlet do muzea čokolády v Praze
08. 03. 2018

S uživateli NZDM jsme si naplánovali výlet do Prahy, kde jsme měli domluvenou exkurzi
v Muzeu čokolády. V den odjezdu jsme se všichni sešli před základní školou v Obrnicích,
kam pro nás přijel autobus, a my mohli vyrazit směrem k hlavnímu městu. Zatím vše
probíhalo podle plánu a nic nenasvědčilo tomu, že by tomu snad mělo být jinak. Cesta
utíkala rychle, a tak jsme za chvíli byli v Praze, konkrétně na nádraží na Florenci. Zde nás
pan řidič vysadil a my museli zbytek cesty dojít po svých. Počasí nám vyšlo krásně. Snad i
proto cesta malebnými uličkami stověžatého města utíkala rychle. V muzeu jsme byli již
očekáváni. Stačilo se pouze rozdělit na dvě skupiny. První skupinu si převzala paní
průvodkyně, která ji vzala na workshop, kde si mohl každý vyrobit vlastní čokoládu. Zároveň
jsme se dozvěděli něco o výrobě čokolády a její historii. Druhá skupina začínala svojí cestu
přímo v muzeu, kde si každý sám mohl přečíst o historii čokolády, která sahá až do dob
bájných Aztéků. Poté se skupiny vystřídaly. Před odchodem z muzea nám byla vydána naše
vyrobená čokoláda a byla nám nabídnuta možnost zakoupit si nějaký suvenýr. Jelikož jsme
měli ještě dostatek času, tak jsme společně vyrazili na Václavské náměstí, kde následoval
dvouhodinový rozchod, po kterém jsme se vrátili na Florenc, odkud jsme plni zážitků odjeli
zpátky domů.
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Povedené akce Obrnického centra sociálních služeb, p. o.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“ (NZDM)
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Plánované akce OCSS
Cesta kolem světa
Tak jako každý sudý měsíc i v dubnu (11. 04. 2018
od 16:00 hod.) je pro uživatele NZDM „VULKÁN“
připravena přednáška v rámci cyklu „Cesta kolem
světa“. Tentokrát se společně podíváme na
ISLAND. Přednášet bude Jakub Fencl, učitel z 1. ZŠ
v Mostě a nadšený sportovec, který tento ostrov
společně s přáteli procestoval a svou cestu
zdokumentoval.

Oslava Dne Romů
S uživateli se 12. 04. 2018 ve své poradně sejdou
pracovnice služeb TP/OSP od 14:30 hodin, aby
společně oslavili mezinárodní Den Romů.
Připomenou vznik tohoto svátku, romskou hymnu
a představí svým uživatelům známé romské
osobnosti nejen z ČR, ale i ze zahraničí.

Domácí zahrádka
V SAS si zahrajeme na zahradníky. Naše zahrádky
budou maličké, protože se musí vejít za okno či
na balkon, ale i tak nám určitě budou dělat
obrovskou radost. Zkusíme pěstovat bylinky,
kytičky a možná i nějakou zeleninku. A kdy to
bude? Už 17. dubna od 10 hodin.

Výlet do botanické zahrady
S uživateli služeb TP/OSP se dne 26. 04. 2018
vypravíme na zajímavý výlet a to do Botanické
zahrady v Teplicích. Čas a místo odjezdu
upřesníme včas.
Botanická zahrada nabízí spoustu vzácných,
neobvyklých a nových druhů a odrůd rostlin.
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Kultura, volný čas
Tip do kina:

Tipy na kulturní akci:

Máří Magdalena

Úsměvy Jana Šmoldase

„Máří Magdaléna je životopisným dramatem o jedné z
nejtajemnějších ženských postav naší civilizace.
Narovnává obraz očité svědkyně umučení a vzkříšení
Ježíše Krista, z níž dějiny udělaly prostitutku.

Kdy: 13. 4. 2018 od 19 hodin
Kde: ICVA Obrnice
Vstup: 100 – 150,- Kč
Vstupenky: tel. č. 774 236 017 (p. Cabová)

Máří Magdaléna patří k nejzáhadnějším biblickým
postavám. Je opředena mnoha mýty, z nichž ten
nejčastější z ní dělá bývalou prostitutku, kterou
napravilo setkání s Ježíšem Kristem, a ten
nejodvážnější jí přisuzuje úlohu jeho manželky. Garth
Davis, režisér na Oscara nominovaného dramatu Lion,
se z ní rozhodl tuhle mýtickou slupku sejmout a
natočil dojemný a působivý příběh ženy, jež se
provinila tím, že se narodila do špatné doby. V
hlavních rolích historického dramatu hrají na Oscara
nominovaní Rooney Mara (Máří Magdaléna), Joaquin
Phoenix (Ježíš Kristus) a Chiwetel Ejiofor (apoštol
Petr).“
Délka akce: 130 minut
Rok výroby: 2018
Země původu: Velká Británie
Žánr: drama

(zdroj: http://www.ouobrnice.cz/o-nasi-obci/udalosti-vobci/kam-za-kulturou/#ka62)

Legiovlak

Datum lokální premiéry: 22. březen 2018
Datum světové premiéry: 16. březen 2018
(zdroj: http://www.kinomost.cz/klient-612/kino190/stranka-6425/film-218032

„Do Mostu zavítá tzv. legiovlak Československé obce
legionářské.
13
zrekonstruovaných
vagonů
představuje vojenský ešalon. Ve všech vozech bude na
návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení,
legionáři v dobových stejnokrojích, originální exponáty
a několik stovek fotografií na panelech mapujících
historii čs. legií.
K vidění bude v železniční stanici Most od 21. do 27.
dubna a to ve všední dny od 8:00 do 18:00
a o víkendu a ve svátek od 9:00 do 19:00.“
(zdroj: http://www.mesto-most.cz/legiovlak/a-11166)
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Osmisměrka

(zdroj: http://osmismerky.relaxweb.cz/)
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OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
příspěvková organizace
v dubnu 2018 nabízí

DATUM

NÁZEV AKCE

OD-DO

MÍSTO

PRO KOHO

04. 4. 2018

Výroba mýdel

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

09. 4. 2018

Mezinárodní den Romů

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

10. 4. 2018

Povídárna u SASanek

10:00 – 12:00

NV 206

Pro uživatele služby SAS

11. 4. 2018

Právní poradna

13:00 – 15:00

NV 198

Pro uživatele OCSS

11. 4. 2018

Cesta kolem světa

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

12. 4. 2018

Oslava Dne Romů

14:30 – 16:30

NV 198

Pro uživatele TP/OSP

17. 4. 2018

Domácí zahrádka

10:00 – 15:00

NV 206

Pro uživatele služby SAS

18. 4. 2018

Den Země

16:00 – 17:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

23. 4. 2018

Právní poradna

13:00 – 15:00

NV 198

Pro uživatele OCSS

25. 4. 2018

Jarní setí

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

26. 4. 2018

Výlet do botanické zahrady

Upřesníme

Teplice

Pro uživatele TP/OSP

30. 4. 2018

Oslava 5 let OCSS – pálení čarodějnic

Upřesníme

NZDM

Pro širokou veřejnost

Každý den

Sportovní odpoledne

14:00 – 16:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

úterý, čtvrtek

Pracovní klub

10:00 – 12:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

každý čtvrtek

Filmový klub

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

středa, čtvrtek

Pedagog v SAS

12:00 – 16:00

NV 206

Pro uživatele SAS
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