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Úvodní slovo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovolte nám v úvodu vás pozdravit a popřát vám do roku 2018 zdraví, štěstí a spokojenost.
Pevně věříme, že k vaší spokojenosti přispěje i naše Obrnické centrum sociálních služeb.
Nyní držíte v rukou první vydání našeho měsíčníku v tomto roce. Najdete v něm opět informace
především z dění v OCSS a v naší obci, ale i spoustu jiného.
Poslední měsíc roku 2017 přinesl nečekanou zprávu o rezignaci Drahomíry Miklošové na funkci
starostky naší obce. V úřadu působila sedm let. V čele obce ji nahradil její stranický kolega z ODS,
dosavadní místostarosta Stanislav Zaspal. Starostou Obrnic ho zvolili zastupitelé. Místostarostou
Obrnic bude nově další občanský demokrat MUDr. Josef Karas.
Jak už jsme psali v minulém čísle, v lednu proběhne volba prezidenta České republiky. Ta proběhne
12. a 13. ledna 2018. Případné druhé kolo volby se uskuteční za další dva týdny, 26. a 27. ledna.
V pátek se volí od 14 do 22 hodin, v sobotu jsou volební místnosti otevřené vždy od 8 do 14 hodin.
O přízeň voličů se pere devět kandidátů (v abecedním pořadí): Jiří Drahoš, Pavel Fisher, Petr
Hannig, Marek Hilšer, Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek, Mirek Topolánek a Miloš
Zeman. Volit mohou opět všichni občané starší 18 let. Obec Obrnice jako obvykle otevře 3 volební
okrsky, 1. a 2. v Obrnicích (ICVA), 3. v Českých Zlatníkách.
Dne 27. ledna si budeme připomínat utrpení přibližně šesti milionů židovských obětí, 2 milionů
Romů, 15 tisíc homosexuálů a milionu dalších nevinných obětí holokaustu, tedy politiky
systematického a státem provozovaného pronásledování a hromadného vyvražďování nacisty
během druhé světové války. Na tyto oběti bychom nikdy neměli zapomenout.
(za tým OCSS, MilPik a ZdeMaso)
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Povedené akce Obrnického centra sociálních služeb, p. o.
Oborné sociální poradenství „OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA“ (OSP)
Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ (SAS)
Terénní programy „Spolu v ulicích“ (TP)
(text SAS a tým TP/OSP)

Vánoční posezení s uživateli služeb SAS a TP/OSP
14. 12. 2017

Pár dní před Štědrým dnem jsme se jako již tradičně sešli se svými uživateli při Vánočním posezení.
Setkání u stromečku, které se uskutečnilo v Integrovaném centru volnočasových aktivit (ICVA),
patřilo především dětem. Ty byly ohromeny dárky, které u stromečku našly. S nadílkou nám velmi
pomohli dobří lidé z VOŠ Most a milí kolegové z Agentury pro sociální začleňování, kteří pro naše
děti uspořádali sbírku hraček, a přispěli i další soukromí dárci. Děti vystupovaly jednotlivě i ve
skupinkách se svými vánočními koledami, básničkami, písničkami. Stejně jako minulý rok jsme si
společně zazpívali vánoční píseň Tisíc andělů. Závěr patřil tanečnímu reji.
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Povedené akce Obrnického centra sociálních služeb, p. o.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“ (NZDM)
(texty ZdeMaso)

Vánoční besídka
20. 12. 2017

Třetí prosincová středa se v našem nízkoprahovém zařízení "Vulkán" nesla v duchu vánoční atmosféry.
Pouštěli jsme lodičky z ořechových skořápek, abychom zjistili, koho čeká dlouhý a šťastný život či kdo
vycestuje daleko od svého domova. Lili jsme olovo, a poté "věštili", co nás v dalším roce čeká. Házeli jsme
též pantoflem, povídali si, popili kávu a čaj a pochutnali si na cukroví, perníčcích i jednohubkách, které jsme
si svépomocí připravili.

Přednáška K-Centra
14. 12. 2017

Přednáška na téma "Funkce K-Centra a terénních
programů a rizika užívání drog", kterou přednesl
zaměstnanec centra Karel Fiala, sklidila mezi
uživateli našeho nízkoprahového zařízení
zasloužený ohlas. Uživatelé se aktivně
ptali
a získali mnoho důležitých informací o
drogové problematice a dopadech, které má
užívání drog na rodinu a přátelé.
K-Centru za přednášku mnohokrát děkujeme.
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Povedené akce Obrnického centra sociálních služeb, p. o.
Oborné sociální poradenství „OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA“ (OSP)
Terénní programy „Spolu v ulicích“ (TP)
(text ZdeMaso)

Exkurze do Chomutova a Karlových Varů
13. 12. 2017

Uživatelé TP/OSP vyrazili na obhlídku pracovních míst v Chomutově. Jejich cesta dále vedla do
Karlových Varů, kde se nejprve prošli po lázeňské kolonádě a poté navštívili Vánoční dům, který se
nachází v zámečku Doubí, nad řekou Ohří. Zde si prohlédli unikátní vánoční výstavu, která
návštěvníkům celoročně umožnuje užít si pravou sváteční atmosféru. Právě proto bylo toto místo
pro exkurzi vybráno – je to ideální místo k odpočinku, útěku od vánočního nákupního
šílenství a horečného stresu.
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Plánujeme
Přednáška v SAS
Na středu 10. 1. 2018 připravují SASanky pro své
uživatele přednášku na téma Změny v sociálních
dávkách. Probereme změny, které přinesl rok
2017, a představíme změny naplánované pro rok
2018.

Zima
V úterý 16. 1. 2018 od 14.00 hodin proběhne
v SAS akce na téma Zima. Děti a jejich
„dospěláky“ čeká společné vyrábění a vyprávění.

Povídárna u SASanek
Na vědomost se dává, že i v roce 2018 bude v SAS
pokračovat Povídárna u SASanek, kde si
uživatelky mohou v klidu popovídat, tvořit nebo
jen tak posedět. První Povídárna roku 2018 se
uskuteční 30. ledna, tedy opět poslední úterý
v měsíci.

Život je zkušenost
Počínaje měsícem lednem se v nízkoprahovém
zařízení „Vulkán“, jednou za dva měsíce (vždy
poslední úterý v daném měsíci), budou uživatelé
setkávat
s odborníky
z mnoha
různých
oblastí a lidmi, kteří na své pouti život zažili
takové věci, o kterých stojí za to vyprávět. Po
přednášce bude probíhat diskuze.

Cesta kolem světa
I v roce 2018 se můžete těšit na přednášky, které
budou patřit do projektu „Cesta kolem světa“.
Zajímá Vás nějaká země? Chtěli byste vy sami
něco o nějaké zemi říct? Tak neváhejte a přijďte
k nám do klubu „Vulkán“! Přednášky budou
probíhat jednou za dva měsíce vždy první
úterý v měsíci, začínat se bude v únoru.
www.ocss.cz

Zábava
Tip do kina:

Tipy na kulturní akci:

Čertoviny

Finále České pojišťovny ve florbalu

Nová pohádka Z. Trošky pro všechny generace.

V úterý 16. 1. 2018 proběhne v mostecké
sportovní hale finále poháru České pojišťovny. O
finále se již od září perou stovky týmů v mužské i
ženské kategorii. Konkrétní týmy budou známy po
odehrání
semifinálových
zápasů,
které
proběhnou 4. 1. 2018

Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen
hemžili, ale protože si k práci neuměli šikovně
zajít, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes
druhého, prostě hotový blázinec. Toho zmatku
využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě víc při
uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl,
padl na druhého a oba povalili kotel s hříšnou
duší. Toho využila hříšná duše. Rozběhla se k
otevřené bráně, kterou zrovna staří čerti větrali a
než se kdo nadál, byla pryč. Bylo zle. Luciper se
rozhodl pro trest – čerti musí jít na svět a každý
přivést do pekla jednu hříšnou duši. Pak jim bude
odpuštěno.
Délka: 100 minut
Rok výroby: 2017
Země původu: Česká republika
Žánr: rodinný

(zdroj: http://www.mesto-most.cz/finale-poharuceske-pojistovny-ve-florbalu/a-10766)

Koncert Cliffa Stevense
Je rok 1966, jsi na čajích a na pódiu stojí Eric
Clapton. Tehdy hrály kytary hezky nahlas, k tanci
a bez digitálních efektů. CLIFF STEVENS
z kanadského Montrealu hraje stejně syrový big
beat, jaký v Londýně v r. 1968 hráli Eric Clapton,
Jimmy Page a Jeff Beck.
Kde: Městská knihovna v Mostě
Kdy: Pondělí 15. 1. 2018, 19:00

Datum lokální premiéry: 4. leden 2018
Datum světové premiéry: 4. leden 2018.

(zdroj: http://www.mesto-most.cz/cliff-stevensmontreal-penal-most/a-10327)

(zdroj: http://www.kinomost.cz/klient-612/kino190/stranka-6425/film-201875)

Mozek na škvarek:

Sudoku
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OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, p. o.
v lednu 2018 nabízí

DATUM

NÁZEV AKCE

OD-DO

MÍSTO

PRO KOHO

3. 1. 2018

Novoroční povídání

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

8. 1. 2018

Právní poradna

13:00 – 15:00 NV 198

Pro uživatele OCSS

10. 1. 2018

Změny v sociálních dávkách - přednáška 10:00 – 12:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS

10. 1. 2018

Kdo si hraje, nezlobí

16. 1. 2018

Zima

17. 1. 2018

Tvoření pro radost

23. 1. 2018

Právní poradna

24. 1. 2018

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS
16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

13:00 – 15:00 NV 198

Pro uživatele OCSS

Příprava na Valentýna

16:00 – 17:00

Pro uživatele NZDM

30. 1. 2018

Povídárna u SASanek

10:00 – 12:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS

30. 1. 2018

Přednáška odborníka

16:00 – 18:00

NZDM

Pro uživatele NZDM

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

Každý čtvrtek

Pedagog v SAS

NZDM

10:00 – 16:00 NV 206
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Pro uživatele SAS

