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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

toto je druhé vydání našeho měsíčníku v roce 2018. Opět Vám v něm přinášíme 

informace z dění v našem centru sociálních služeb, ale taktéž v obci Obrnice. Navíc v něm 

najdete speciální část, ve které se dočtete, k jakým změnám v tomto roce došlo v oblasti 

práce a sociálních věcí na celonárodní úrovni. Pozornost si však zaslouží celé toto na 

informace bohaté číslo a my pevně věříme, že si jej řádně přečtete od začátku až do konce. 

Tím, co v minulém měsíci zřejmě nejvíce hýbalo veřejným děním byla volba 

prezidenta. O Pražský hrad před prvním kolem volby bojovalo devět kandidátů: Jiří Drahoš, 

Pavel Fisher, Petr Hannig, Marek Hilšer, Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek, 

Mirek Topolánek a Miloš Zeman. 

Celorepubliková volební účast se při historicky druhé přímé volbě prezidenta v naší 

republice vyšplhala v prvním kole na 61,92 procenta. U nás v Obrnicích činila v tomto roce 

27,84 procenta oprávněných voličů (z 1 591 lidí, kteří mohli přijít k volbám, jich přišlo 443). 

Ti, kteří přišli, poslali do druhého kola volby Miloše Zemana (276 hlasů) a Jiřího Drahoše (63 

hlasů), čímž v důsledku opsali celorepublikový výsledek.  

Ve druhém kole se volební účast v republice ještě zvýšila – k volbám dorazily dvě třetiny 

všech oprávněných voličů. I v Obrnicích účast narostla. K volbám dorazilo 482 občanů obce, 

což znamená 30,43 procenta všech těch, kteří možnost zvolit nového prezidenta měli. 

Vítězem se u nás v Obrnicích stal Miloš Zeman s vysokým ziskem 75,10 procent hlasů, 

oproti 24.89 procentům Jiřího Drahoše. V celorepublikovém výsledku již zisk stávajícího 

prezidenta nebyl tak vysoký, ale přesto dovedl Miloše Zemana k prodloužení jeho mandátu 

o dalších pět let. Vzhledem k tomu, že naše ústava neumožňuje prezidentovi obhajovat post 

více než dvakrát, je toto volební období (pokud nedojde ke změně) jeho posledním v úřadu.  

Pro občany Obrnic je určitě důležitou informací, že dne 8. ledna došlo k oznámení o návrhu 

opatření obecné povahy – „Vyhlášení míst v obci Obrnice se zvýšeným výskytem sociálně 

nežádoucích jevů“, které se dotýká lokality „Nová výstavba Obrnice, skládající se z Velkého 

a Malého panelového sídliště“. Více se dočtete na úřední desce obce nebo na jejích 

webových stránkách http://www.ouobrnice.cz. 

Příjemné čtení a hodně zdraví Vám přeje 

Tým OCSS   

 (zdroj volebních dat: www.volby.cz, text ZdeMaso)      
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Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ (SAS) 
(text SAS) 

 
Zima 
16. 01. 2018 

 

V úterý 16. 1. od 14.00 hodin proběhla v SAS akce na téma Zima. 

Zdobili jsme připravené čepice a rukavice ze čtvrtek. Použili jsme 
více technik. Kreslení voskovkami, malování vodovkami. Určitě 
nejzajímavější bylo kouzlení při zapouštění barevných tuší do 
klovatiny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PŘEDNÁŠKA – Změna v sociálních dávkách 
10. 01. 2018 

 
 

Ve středu 10. 1. jsme v SAS pro své uživatele uskutečnili přednášku 
na téma „Změny v sociálních dávkách“. Účastníci se dozvěděli 
informace týkající se změn u příspěvku na bydlení a rodičovském či 
u přídavku na dítě. Zajímali je i novinky o úpravách důchodů, 
minimální mzdy, nemocenské.  
Přednáška na toto a příbuzná témata se uskutečnila též v další naší 
službě. Více informací o těchto změnách se dozvíte uvnitř tohoto 
čísla našeho měsíčníku. 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“ (NZDM) 
(text ZdeMaso) 

 

Výzdoba vnitřních prostor „VULKÁNU“  
celý leden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V průběhu ledna pracovníci a uživatelé nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ pracovali na 
zvelebení vnitřních prostor klubu. V hale vznikla koláž z fotek z povedených minulých akcí, na kterých je 
k vidění, jak jsme minulá léta efektivně využili a jak sílí, roste a vzkvétá naše společná spolupráce. Chybět 
nesmí ani symbol našeho klubu – vulkán čili sopka. V samotné klubovně započaly práce na projektu 
„Sluneční soustava“. Ta ještě zdaleka není u konce, ale již teď můžete posoudit, jak klubovna 
nízkoprahového zařízení „prokoukla“. 
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Oborné sociální poradenství „OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA“ (OSP) 

Terénní programy „Spolu v ulicích“ (TP) 

(text tým TP/OSP) 

 

 

Novoroční setkání 
11. 01. 2018 

V novém roce jsme se s uživateli našich služeb setkali, abychom společně poseděli a pohovořili. 

Protože v našich službách je dost uživatelů, kteří práci nemají, ale pracovat chtějí, společně jsme na PC 

vyhledávali firmy, které práci nabízejí. Někteří uživatelé si opsali kontakty s tím, že firmy sami osloví. 

Poté jsme pro odlehčení od povinností a starostí vybarvovali antistresové obrázky, které si uživatelé odnesli 

domů. Jeden si můžete vybarvit i Vy sami – naleznete ho pod tímto článkem. 

Prezentací fotografií ze společných setkání, přednášek, výletů jsme zavzpomínali na loňský rok 2017 a na 

ten nový jsme si připili „vánočním čajem“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednáška – Seznámení se změnami v dávkovém systému setkání 
11. 01. 2018 

Od nového roku jsou v platnosti změny v oblasti práce a sociálních věcí. Uživatele se změnami v dávkovém 

systému seznámila přednášející Bc. Michaela Chilo. Co se tedy mění v roce 2018? 

file:///C:/Users/oem/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/www.ocss.cz
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.738944369636398.1073742138.100005625253061&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.738944369636398.1073742138.100005625253061&type=3


Co se mění v roce 2018? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí 

 
www.ocss.cz 

  

 
Od nového roku jsou v platnosti změny v oblasti práce a sociálních věcí.  
Zde přinášíme výtah toho, co považujeme za nejdůležitější.  
V případě zájmu o další informace se na nás můžete obrátit osobně. 
 
1) VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA 

Od 1. ledna se zvyšuje minimální mzda, a to z 11 000 Kč na 12 200 Kč za měsíc. 

2) VYŠŠÍ DŮCHODY 

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2018 se zvýší od splátky důchodu 

splatné po 31. prosinci 2017 tak, že se 

• základní výměra zvyšuje o 150 Kč na 2 700 Kč 

• procentní výměra zvyšuje o 3,5 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra 

zvyšuje. 

Důchody se tak zvýší v průměru o 475 korun. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není 

třeba o ně žádat.  

3) RYCHLEJŠÍ ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU A VYŠŠÍ PŘÍDAVEK NA DÍTĚ 

Díky novele zákona o státní sociální podpoře dojde k rychlejšímu čerpání rodičovského příspěvku. Celkovou částku 

příspěvku ve výši 220 000 korun bude tak možné vyčerpat mnohem rychleji.   

4) NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 

Dlouhodobě nemocní budou mít od roku 2018 nárok na vyšší nemocenské dávky:  

• od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 66 % 

denního vyměřovacího základu a dále  

• od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 72 % 

denního vyměřovacího základu. 

5) DÁVKA OTCOVSKÉ POPORODNÍ PÉČE, TZV. OTCOVSKÁ – zavádí se s účinností od 1. února 2018  

Cílem otcovské je zejména umožnit otcům podílet se v době krátce po porodu na péči o novorozené dítě a zároveň 

tak významně pomoci matce v obtížném období krátce po porodu. 

6) DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ – zavádí se s účinností od 1. června 2018 

Dlouhodobé ošetřovné pomůže v době bezprostředně po propuštění ošetřovaného blízkého z nemocnice, například 

po vážném úrazu nebo nemoci. 

7) VYŠŠÍ PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU 

Zvyšuje se příspěvek na mobilitu (ze 400 Kč na 550 Kč měsíčně). 

8) VÝHODNĚJŠI PŘISPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU NA POŘÍZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA 

Mění se způsob stanovení výše této dávky. 
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„Jak se nezadlužit“ 

Tým TP/OSP pro své uživatele připravuje 

přednášku na téma Jak se nezadlužit. Informovat 

se přijďte do poradny ve čtvrtek 08. 02. 2018 v 

14:30. 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání s uživateli 

 Na téma „Postřehy z cesty do Zanzibaru“ si 

budou moci popovídat uživatelé služby TP/OSP 

s Bc. Růženou Ungrovou ve čtvrtek 15. 02. 2018. 

Setkání s uživateli se uskuteční od 14:30 

v poradně TP/OSP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

„Sami, ale spolu“ 

 14. únor je svátkem zamilovaných. Ne každý 

bude mít tento den možnost strávit ve 

společnosti své partnerky či svého partnera. 

V NZDM „VULKÁN“ jsme pro všechny naše 

uživatele, kteří nebudou chtít tento den být sami 

(ale samozřejmě i pro páry, které neví, kam zajít), 

připravili program, který se tematicky 

k  „Valentýnu“ vztahuje.  

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní den mateřského jazyka 

21. únor je mezinárodním dnem mateřského 

jazyka. Tento den nám připomíná význam jazyka, 

především mateřského a jeho rozmanitost. 

Mnoha jazykům hrozí zánik úmrtím posledních 

lidí, kteří tímto jazykem hovoří. V NZDM 

„VULKÁN“ jsme proto pro naše uživatele 

připravili přednášku o romštině, která mezi 

mladými zástupci tohoto etnika pomalu vymírá.
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Tip do kina: 

Jumanji: Vítejte v džungli! 

Když čtveřice školáků objeví starou videoherní 
konzoli se hrou, o které nikdy předtím neslyšeli - 
zvanou Jumanji - ocitají se všichni vzápětí v 
džungli, v níž se hra odehrává, a zcela doslova se 
stávají postavami, které si pro hru zvolili: z 
počítačového hráče Spencera se stává odvážný 
dobrodruh (Dwayne Johnson), náruživý sportovec 
Fridge přijde (dle svých slov) "o horního půl 
metru těla" a stane se z něj drobný génius (Kevin 
Hart), ze všemi oblíbené Bethany se stává 
profesor ve středním věku (Jack Black) a zamlklá 
samotářka Martha je proměněna v drsnou 
bojovnici (Karen Gillan). Společně zjišťují, že 
Jumanji není hra, kterou si můžete jen tak zahrát - 
musíte ji přežít. Aby hru pokořili a mohli se vrátit 
do skutečného světa, musejí se vydat na 
nejnebezpečnější dobrodružství svého života, 
objevit, co před 20 lety opustil Alan Parrish a také 
se naučit sami sebe vnímat zcela odlišně - jinak ve 
hře uvíznou navěky... 
 
Délka: 111 minut 
Rok výroby: 2017 
Země původu: USA 
Žánr: rodinný, komedie, dobrodružný 
 
Datum lokální premiéry: 21. prosinec 2017 
Datum světové premiéry: 20. prosinec 2017 
 
 

 
 
 
(zdroj: http://www.kinomost.cz/klient-612/kino-
190/stranka-6425/film-201867) 
 

 
 
 

Tipy na kulturní akci: 

Ples města Mostu 

24. 2. 2018 od 20:00 v Kulturní dům REPRE Most 
proběhne další ples města Mostu, na kterém 
vystoupí ANNA K a LENNY. Dále se můžete těšit 
na hity z muzikálu POMÁDA. Celým večer vás 
provedou Hana Mašlíková a Petr Říbal.  

 

(zdroj: http://www.mesto-
most.cz/ples%2Dmesta%2Dmostu/a-10625) 

Staročeský ples 
 
„Tradiční Staročeský ples na hotelu Cascade 
pořádáme v sobotu 17. února 2018 od 20:00 
hodin. K poslechu a tanci zahrají kapely 3D, 
SORTIMENT a GRAND BAND, těšit se můžete na 
tradiční speciality staročeské kuchyně, pečené 
selátko, čokoládovou laboratoř, bohatou 
tombolu, fotokoutek Daniela Šeinera a hosta 
večera PETRA KOTVALDA, který zazpívá své 
největší hity. Vstupenky jsou již v prodeji na 
recepci hotelu.“ 

 

 

 

 

 

(zdroj: http://www.hotel-cascade.cz/news/starocesky-

ples-2018/)
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OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 příspěvková organizace 

 

v únoru 2018 nabízí 

 

DATUM NÁZEV AKCE OD-DO MÍSTO PRO KOHO 

5. 2. 2018 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

6. 2. 2018 Cesta kolem světa 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

7. 2. 2018 Voňavé tvoření 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

8. 2. 2018  „Jak se nezadlužit“ 14:30 – 16:30 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

13. 2. 2018 Valentýnská přáníčka 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

14. 2. 2018 „Sami, ale spolu“ 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

15. 2. 2018 Setkání s uživateli 14:30 – 16:30 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

21. 2. 2018 Mezinárodní den mateřského jazyka 16:00 – 17:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

26. 2. 2018 Právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele OCSS 

27. 2. 2018 Povídárna u SASanek 10:00 – 12:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

28. 2. 2018 Výroba svíček 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 10:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele SAS 
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Vydavatel: Obrnické centrum sociálních služeb, p. o.  
 
Redakční rada:  Jakub Zaspal, Dis.(designer),  
                             Eliška Hudecová, Bc. Zdeněk Masojídek, Milada Piksová (redaktoři), 
                             Mgr. Lucie Matějovicová (editor). 
 
Příspěvky, podněty či komentáře posílejte na zaspal@ocss.cz 
 

Náklad 50 výtisků. Samostatně neprodejné! 
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