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Sociální služby jsou za podpory OÚ Obrnice financovány z individuálních projektů  MPSV  

a z dotačních programů Ústeckého kraje 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA OBRNICE, okres MOST, příspěvková organizace, 
Nová  vý stávbá 168, 435 21 Obrnice  
IČ O: 70982210,  
Telefonní   kontákt:  476 11 82 12, 608 76 33 66  

  e-máil:  reditel@msobrnice.cz ,   www.msobrnice.cz  

 
www.msobrnice.cz 

 
Rozloučení s předškoláky 

Po celoroční pilné práci, se naši předškoláci rozloučili dne 30. 5. 2019 s naší mateřskou školou. Rozloučení 

proběhlo v ICVA, kde byl připraven bohatý program pro rodiče, prarodiče a přátele mateřské školy. 

Program zahájily nejmladší děti „Berušky“, poté vystoupila „Slůňata“ a nakonec třída „Medvědů“.  

Celý program vyvrcholil jednotlivými vystoupeními předškoláků, kteří ztvárnili známé hudební interprety.  

Pasování předškoláků na školáky se zúčastnil pan Karas, místostarosta obce, který dětem předal knihu  

pro první čtení. Děti si odnesly i malý dárek na památku. Na samém závěru paní ředitelka Mgr. Vladimíra 

Pechanová poděkovala všem zúčastněným za spolupráci a zaměstnancům mateřské školy za jejich skvělou 

práci. Přejeme všem „našim školákům“ pohodové léto a spoustu úspěchů v první třídě.  
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Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace 

435 21 Obrnice, Mí  rová  167  
IČ O: 70982236  
Telefonní   kontákt:  476 107  985  
e-máil: reditel@zsobrnice.cz,  www.zsobrnice.cz  
 

 
www.zsobrnice.cz 

Rozloučení se školáky 

Konec školního roku je tu. Začínají prázdniny, všichni se s vámi loučíme a těšíme se, že se v září zase 

sejdeme. Bohužel, s vycházejícími žáky z deváté třídy a nižších ročníků, je to jinak. Byli tu s námi devět let a 

po prázdninách zamíří do lavic v jiných školách. Slavnostně jsme se s nimi rozloučili 25. června při setkání v 

ICVA.  

Všem jim přejeme, aby úspěšně zdolali úskalí studia na vybraných školách a našli v životě uplatnění, které 

jim přinese nejen zabezpečení, ale i radost. 
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Povedené akce Obrnického centra sociálních služeb, p.o.  

 
www.ocss.cz 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ (NZDM) 

Origami 
05. 06. 2019 

 

Origami je japonské slovo, které znamená "skládat papír" (oru - skládat, kami – papír). Skládání papíru má v 

Japonsku dlouhou tradici, ale rozvíjelo se i v jiných zemích a dnes je známé po celém světě.  Dělí se do 

několika typů – pohyblivé (dá se s nimi nějakým způsobem kroutit, tahat, skákat atd.), modulární (jsou 

složené z několika dílů, které jsou do sebe zasouvány, někdy je tento typ nazýván 3D origami) a mokré 

(papír, z kterého origami vzniká je navlhčený, aby se s ním lépe manipulovalo, díky tomu mohou vznikat 

složitější a náročnější modely).  

U nás v nízkoprahovém zařízení Vulkán jsme se první středu měsíce června rozhodli vyrábět origami 

pohyblivé – konkrétně se jednalo o skákací žabky. Při stlačení zadní části origami žabička skutečně poskočí, 

podobně jako například rosnička. Některým uživatelům šla žabička složit poměrně rychle tak, jako kdyby se 

pro tuto činnost již narodili. Někteří se s tímto úkolem docela prali, ale nevzdali to, a tak u nás vznikla celá 

tůň lépe či hůře poskládaných žabiček.   
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ (NZDM) 

 
Dárečky na Den otců 

12. 06. 2019  
 

  

Letos připadly oslavy Dne otců na neděli 16. 6., proto 

jsme se rozhodli uspořádat akci již 12. 6., aby naši 

uživatelé měli dárky za včas připravené. Tentokrát jsme 

vyráběli přáníčka ve formě košile a kravaty. Jako naší 

menší inovaci jsme ještě připojili knoflíčky. Touto akcí 

jsme zároveň navázali na akci předešlou, poněvadž styl 

výroby je velice podobný origami. Připraven byl i další 

možný dárek v podobě čepice na řetízku. Vzhledem 

k časové náročnosti jsme se ale nakonec rozhodli tuto 

výrobu nerealizovat a vytvořili jsme alespoň jeden 

ukázkový příklad. V budoucnu se bude jistě hodit. 

Připojujeme odkaz na jednoduchou cestu výroby 

přáníček: https://www.testovanonadetech.com/aktivita/0961-pranicko-kde-dni-otcu   

Den trpaslíků 

19. 06. 2019 
 

 

 Tak jako každý rok, i letos 

jsme v našem nízkoprahovém 

zařízení pro děti a mládež 

„Vulkán“ uspořádali akci při 

příležitosti mezinárodního 

dne trpaslíků. Ten každoročně 

připadá na 21. června. My 

jsme jej v naší podobě uctili o 

něco dříve, 19. června, a to 

formou kreativního malování 

na předpřipravené vzory.  

 

http://www.ocss.cz/
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Povedené akce Obrnického centra sociálních služeb, p.o.  
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Terénní programy „Spolu v ulicích“ (TP) 
Odborná sociální poradna „Obrnická sociální poradna“ (OSP) 
 

Co dělat pro své zdraví 
20. 06. 2019  

 

Na čtvrtek, 20. června, jsme si pro naše uživatelky připravili přednášku „Co dělat pro své zdraví.“ Seznámili jsme je, 

jak lze žít zdravě a co se vše dá dělat, aby co nejméně navštěvovali lékaře a brali prášky, které škodí zdraví. Jsou to 

např. prevence, jako vyšetření prsu – mamograf. Preventivní prohlídky nás informují, jak jsme na tom se zdravím. Ale 

i naše strava a pohyb nás zbaví bolesti zad, hlavy a někdy i zlepší náladu. 

Uživatelky byly spokojené a přednáška měla veliký úspěch. 

Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ (SAS) 

 
Změny v insolvenčním zákoně 
03. 06. 2019 

 
Dne 3. 6. 2019 se konala přednáška na téma změny v 

insolvenčním zákoně. Přednášející byla Bc. Adamovská z 

agentury pro sociální začleňování, která je zároveň 

odbornice pro oblast bezdlužnosti na úrovni vlády. Od 1. 

6. 2019 začal platit nový insolvenční zákon. Změny nám 

byly představeny v krátké prezentaci. Přednáška probíhala 

převážně formou diskuze. Trvala celé dvě hodiny. Pro 

uživatele, kteří o insolvenci uvažují, byla přednáška jistě 

obohacující a dozvěděli se mnoho nového. 

 
Jungle Aréna v Mostě 
13. 06. 2019 

 

Dne 13. 6. 2019 jsme v odpoledních hodinách vyrazili do Jungle Arény v Mostě - zábavního centra plného atrakcí jak 

pro děti, tak pro dospělé. Ještě před odjezdem jsme kontrolovali všem zúčastněným, jestli mají ponožky, jelikož to je 

jediný požadavek, který v Jungle aréně vyžadují po návštěvnících. Děti tam poznávaly různé barvy, tvary, dopravní 

prostředky a zvířata. Mohly si vyzkoušet skluzavky různých velikostí, jízdu v malých autíčkách, tříkolkách či kolech na 

dopravním hřišti, skákací hrad, lezení po stěně, střelbu na koš a mnoho dalších atrakcí.  

Dětem i dospělým se výlet líbil a byl pro ně jistě zajímavý i poučný. Fotografii našeho početného osazenstva 

naleznete na další straně. 
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Víkendový pobyt v přírodě 

21. - 23. 06. 2019 

  
Od 21. 6. do 23. 6. se pracovníci SAS společně se svými uživateli 

vydali do autokempu ČERVENÝ HRÁDEK v Jirkově. Děti i rodiče 

si užili 3 dny plné zábavy s bohatým programem a aktivitami na 

podporu soudržnosti rodiny i celé skupiny. K dispozici byla 

nafukovací trampolína, bazén, fotbalové hřiště, tenisové hřiště 

a krásná příroda všude okolo nás. Děti si užily jak sportovní 

aktivity, tak aktivity na rozvoj tvořivosti a fantazie. Všichni si 

pobytový výlet moc chválili a určitě by si jej rádi zopakovali. 

Děkujeme za finanční podporu nadačnímu programu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“! 

http://www.ocss.cz/


Fotbal v Obrnicích 
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Muži „A“ 

 
Jak už jsme se zmínili v minulém čísle, tak došlo k reorganizaci soutěží, tím pádem se Obrnice neudržely v 1. 

A třídě, ve které nakonec skončily na 10. místě se ziskem 32 bodů, za normálních okolností by toto umístění 

stačilo na záchranu, letos bohužel ne. Obrnice byly podle všech prognóz nalosovány do 1. B třídy skupiny B. 

Od příští sezóny se již v žádné ze soutěží neukáží Obrnice „B“. Dojde tedy ke sloučení těchto dvou mužstev, 

což by mohlo vést k větší zdravé konkurenci v týmu. 

Zde Vám přinášíme první nástřel rozpisu zápasů na podzim 2019. Čas a datum si budou domácí týmy 

určovat až v průběhu července. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ne 25.08. Obrnice - Osek 

4. Ne 01.09. Podbořany - Obrnice 

5. Ne 08.09. Obrnice - Blažim 

6. Ne 15.09. Chlumčany - Obrnice 

7. Ne 22.09. Obrnice - Údlice 

8. Ne 29.09. Meziboří - Obrnice 

9. Ne 06.10. Obrnice - Lenešice 

10. Ne 13.10. Duchcov - Obrnice 

 

11. Ne 20.10. Obrnice - Ohníč 

12. Ne 27.10. Vejprty - Obrnice 

13. Ne 03.11. Obrnice - Nové Sedlo 

14. Ne 10.11. Sokol Březno - Obrnice 

15. Ne 17.11. Obrnice - Vroutek 

 

1. Ne 24.11. Obrnice - Kopisty 

2. Ne 01.12. Krásný Dvůr - Obrnice 

 (ZasJa)

http://www.ocss.cz/
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Můžete se těšit na: 

Soutěže, jízdu na koni, nafukovací klouzačku,  

nafukovací hrad, doprovodný program  

a drobné odměny. 

 

Obrnické centrum sociálních služeb, p. o. 

\ 

 
 

 

 

za podpory OU Obrnice a MAS Naděje o.p.s. 

Pro rodiče a děti pořádá 

 

Účastníci akce berou na vědomí a udělují výslovný souhlas organizátorům s pořízením a použitím 

fotodokumentace, která bude pořizována v průběhu této akce. Správcem dat je Obrnické centrum 

sociálních služeb, p. o. V případě nesouhlasu s výše zmíněným se obracejte na pořadatele akce. 

 

KOHO NA CESTĚ DO POHÁDKY POTKÁTE? 

 

 

  

                 Jokera     Thora             Catwoman     Flinstoneovi     Hádankáře 

 

 

 

 

  

 

Kdy?  

V pátek 23. 8. 2019 od 15:00 do 17:00 hod. 

Kde?  

Hřiště nízkoprahového zařízení „Vulkán“ 
vedle Rafandy 



Křížovka 
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Kultura a volný čas 
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Tipy do kina: 

Lví král  
 
v kinech od 19. 7. 2019 

Snímek Lví král od studia Disney, jejž režíroval Jon 
Favreau (Kniha džunglí), se odehrává v africké 
savaně, kde se narodil budoucí panovník všeho 
živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, 
lvího krále Mufasu, a připravuje se na svou 
budoucí vládu. Avšak ne všichni se z malého 
Simby radují. 

 

 

 

 

 

 

 

Tenkrát v Hollywoodu 
 
V kinech od 15. 8. 2019 
 
Film je natočen na motivy skutečných událostí a 
odehrává se koncem 60. let. Hlavními postavami 
jsou bývalá westernová hvězda Rick Dalton 
(Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér 
Cliff Booth (Brad Pitt). Slávu si slibují od slavné a 
krásné sousedky, jíž není nikdo jiný než herečka 
Sharon Tate (Margot Robbie). Její manžel, režisér 
Roman Polanski, je na natáčení v Evropě. Sharon 
je ale zanedlouho zavražděna fanatickým 
sériovým vrahem Charlesem Mansonem (Damon 
Herriman) a jeho "rodinou". 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.kinobox.cz/film/436423-tenkrat-v-hollywoodu 

Tipy na kulturní akce a volný čas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.mesto-most.cz/vystava-science-centra-iqpark-liberec-

v-mestske-knihovne-most/a-12295 

 

NN NIGHT RUN MOST  
 
Staň se noční šelmou! 

5. Ročník 

 

NN NIGHT RUN MOST je tradiční zážitkovou 

událostí.  Zážitkový běh, který se uskuteční 

v centru Mostu a jeho okolí. Start je na 1. náměstí 

a trať pokračuje do parku Šibeníku a zpět na 

náměstí. Nebudou chybět dětské závody 211 KIDS 

CUP ani nezávodní FAMILY RUN, noční běh NN 

NIGHT RUN na 10 km a charitativní AVON BĚH na 

5 km. 

 

Kdy: 10. 8. 2018  

 
Informace: https://www.night-run.cz/zavod-info/most/o-zavodu.html
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TP/OSP 

 
Seznámení s novelou insolvenčního zákona 
 
Pro uživatele našich služeb připravujeme přednášku „ 
Seznámení s novelou insolvenčního zákona“. Tato 
přednáška se uskuteční v poradně (Nová výstavba 198) dne 
24. 07. 2019 od 14:30 hodin. 
 
Sportovní setkání 
 
Zveme všechny naše uživatele na sportovní setkání dne 15. 
08. 2019 od 14:30 hodin. Společně si zacvičíme na strojích, 
které jsou umístěny nad areálem mateřské školky. 
 

 
 

NZDM 
 
Turnaj ve fotbale 
 
Jako každý rok, tak i letos bude NZDM „Vulkán“ pořádat 
turnaj ve fotbale. Sejdeme se 30. července v Obrnicích na 
školním hřišti. Přihlášky, které budou obsahovat název 
týmu a jmenný seznam hráčů (rok narození), můžete 
odevzdat do 29. července některému z pracovníků NZDM. 
Turnaj není omezen pohlavím ani zkušenostmi. Jediné 
omezení je věk nad 15 let. Neboj se a přihlas svůj tým! 
 
Filmové odpoledne 
 
NZDM „Vulkán“ zve svoje uživatele na filmové odpoledne, 
které se uskuteční dne 8. 8. V tomhle období se dá 
rozhodně očekávat velké horko, přijď se schladit k nám do 
klubovny, připravíme pro tebe malé občerstvení, skoro jako 
v kině. V červenci proběhne hlasování, jaký film se bude 
promítat.  
 
Turnaj ve hře FIFA 19 

Zveme všechny uživatele NZDM na turnaj ve hře FIFA 19, 

který se uskuteční dne 21. 8. v našem NZDM „Vulkán“. Hrát 

se bude na konzoli Playstation 4. Kdo z vás si odnese cenu 

nejlepší hráč fotbalového simulátoru FIFA 19? 

Černé historky - posezení 
 
Černé historky jsou tajuplné, pochmurné a zapeklité 
detektivní příběhy, které se společně pokusíte vyřešit. 
Jeden hráč zná celý příběh a ostatní se pomocí dobře 
mířených otázek snaží přijít na to, jak se příběh doopravdy 
stal. Příběhy budeme společně řešit dne 27. 8. v našem 
NZDM „Vulkán“. Pro lepší atmosféru si u toho uděláme 
táborák! 

 
 

SAS 
 
Větruše – Ustí nad Labem 

4. 7. pojedeme vlakem do Ústí nad Labem podívat se na 
zámek Větruše. Můžete si vyzkoušet jízdu lanovkou. Na 
zámku se nachází zrcadlové a přírodní bludiště. Už se na vás 
těšíme. 

Koupaliště (Aquadrom x Ressl) 

Když bude 11. 7. teplé počasí, tak bychom rádi jeli do 
Mostu na koupaliště. Pojeďte se s námi osvěžit k vodě a 
užívat si letního počasí. 

Mirákulum Milovice 

16. 7. je naplánovaný výlet do Mirákula v Milovicích. 

Najdete tam Lesní město, kontaktní zoo, obří trampolíny, 

houpačky, lanová centra, podzemní chodby, prolézačky a 

Vodní svět. Pojedeme autobusem. Počet míst je omezený 

kapacitou autobusu. 

Bobová dráha Klíny 

25. 7. si pojďte zkusit Bobovou dráhu na klínech. Dráha 

vede lesem, přes sjezdovku a křižuje místní komunikaci, 

kterou překoná ve výšce 4 m mostem dlouhým 50 m. 

Přijďte zažít neuvěřitelný zážitek. 

Koupaliště (Aquadrom x Ressl) 

1. 8. jsme naplánovali další výlet na koupaliště v horkých 

letních dnech. Nenechte si ujít možnost zchladit se v teplém 

počasí. Využijeme městskou hromadnou dopravu v Mostě. 

ZOO Praha 

8. 8. pojedeme autobusem do Prahy podívat se do ZOO. 

Zoologická zahrada je v dolní části pražské Troje. Jde o 

moderní zahradu, která ukazuje zvířata v podmínkách, které 

se co nejvíce blíží jejich přirozenému prostředí. Děti si jistě 

výlet velice užijí. Počet míst je omezený kapacitou 

autobusu. 

Lesopark + Kamencové jezero Chomutov 

15. 8. pojedeme vlakem do Chomutova navštívit lesopark a 

Kamencové jezero. Ráno si projdeme lesopark a poté se dle 

počasí můžeme jít vykoupat do Kamencového jezera. Výlet 

je naplánován na celý den. 
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OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
příspěvková organizace 

 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ 
 

v červenci a srpnu roku 2019 nabízí 

OCSS si vyhrazuje právo změnit či zrušit jakoukoliv níže uvedenou akci. 

Svou účastí na níže uvedených akcích berou účastníci na vědomí a udělují výslovný souhlas organizátorům s 

pořízením a použitím fotodokumentace, která bude pořizována v průběhu akce.  

Správcem dat je Obrnické centrum sociálních služeb, p. o.  

V případě nesouhlasu s výše zmíněným se obracejte na zaměstnance Obrnického centra sociálních služeb, p. o. 

 
DATUM NÁZEV AKCE OD-DO PRO KOHO 

02. 07. 2019 Kdo si hraje, nezlobí 15:00 – 18:00 Pro uživatele NZDM 

03. 07. 2019 Smejvák 15:00 – 18:00 Pro uživatele NZDM 

04. 07. 2019 Turnaj v PES 2019 15:00 – 18:00 Pro uživatele NZDM 

09. 07. 2019 Posezení u ohně 15:00 – 19:00 Pro uživatele NZDM 

10. 07. 2019 Kreslení se Žanetou 16:00 – 18:00 Pro uživatele NZDM 

16. 07. 2019 Objevy, které změnily svět 15:00 – 16:30 Pro uživatele NZDM 

17. 07. 2019 Netradiční olympiáda 15:00 – 18:00 Pro uživatele NZDM 

24. 07. 2019 Brčkománie 15:00 – 18:00 Pro uživatele NZDM 

30. 07. 2019 Turnaj ve fotbalu Upřesníme Pro uživatele NZDM 

31. 07. 2019 Míčové hry Upřesníme Pro uživatele NZDM 

07. 08. 2019 Černé historky 15:00 – 18:00 Pro uživatele NZDM 

08. 08. 2019 Filmové odpoledne 14:00 – 19:00 Pro uživatele NDZM 

13. 08. 2019 Bojovka Upřesníme Pro uživatele NDZM 

20. 08. 2019 Hudební odpoledne 15:00 – 18:00 Pro uživatele NZDM 

21. 08. 2019 Turnaj ve FIFA 2019 Upřesníme Pro uživatele NDZM 

23. 08. 2019 CESTA DO POHÁDKY 15:00 – 17:00 Pro veřejnost 

27. 08. 2019 Fotbalový turnaj 2019 Upřesníme Pro uživatele NDZM 

29. 08. 2019 Loučení s prázdninami 15:00 – 18:00 Pro uživatele NDZM 
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OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
příspěvková organizace 

 
Terénní programy „SPOLU V ULICÍCH“ 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi "OLIVÍN" 
Odborné sociální poradenství „OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA“ 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“ 
 

v červenci a srpnu roku 2019 nabízí 

OCSS si vyhrazuje právo změnit či zrušit jakoukoliv níže uvedenou akci. 

Svou účastí na níže uvedených akcích berou účastníci na vědomí a udělují výslovný souhlas organizátorům s 

pořízením a použitím fotodokumentace, která bude pořizována v průběhu akce.  

Správcem dat je Obrnické centrum sociálních služeb, p. o.  

V případě nesouhlasu s výše zmíněným se obracejte na zaměstnance Obrnického centra sociálních služeb, p. o. 

DATUM NÁZEV AKCE OD-DO PRO KOHO 

04. 07. 2019 Výlet – Větruše 15:00 – 18:00 Pro uživatele SAS 

11. 07. 2019 Koupaliště (Aquadrom x Ressl) 15:00 – 18:00 Pro uživatele SAS 

16. 07. 2019 Mirákulum Milovice 15:00 – 18:00 Pro uživatele SAS 

24. 07. 2019 
Seznámení s novelou 
insolvenčního zákona 

15:00 – 16:30 Pro uživatele TP/OSP 

25. 07. 2019 Bobová dráha Klíny 15:00 – 19:00 Pro uživatele SAS 

01. 08. 2019 Koupaliště (Aquadrom x Ressl) 16:00 – 18:00 Pro uživatele SAS 

08. 08. 2019 ZOO Praha Upřesníme Pro uživatele SAS 

15. 08. 2019 
Lesopark + Kamencové jezero 
Chomutov 

15:00 – 18:00 Pro uživatele SAS 

15. 08. 2019 Sportovní setkání Upřesníme Pro uživatele TP/OSP 

23. 08. 2019 CESTA DO POHÁDKY 15:00 – 17:00 Pro veřejnost 

27. 08. 2019 Cestování po České republice Upřesníme Pro uživatele TP/OSP 

každé pondělí Hudebně-taneční kroužek  14:30 – 17:00 Pro veřejnost 

úterý, čtvrtek Pracovní klub 10:00 – 12:00 Pro uživatele NZDM 

každý čtvrtek Pedagog/IT lektor Individuálně Pro uživatele SAS 

každý čtvrtek Filmový klub 16:00 – 18:30 Pro uživatele NZDM 

http://www.ocss.cz/


 

 
www.ocss.cz 

 

Vydavatel: Obrnické centrum sociálních služeb, p. o.  
 
Redakční rada:  Eliška Hudecová, Bc. Zdeněk Masojídek, Jakub Zaspal, Dis., Václav Zaspal 
                             Mgr. Lucie Matějovicová (editor) 
 
Příspěvky, podněty či komentáře posílejte na masojidek@ocss.cz nebo zaspal@ocss.cz 
 
Náklad 50 výtisků. Samostatně neprodejné! Volně ke stažení na http://www.ocss.cz/obrnicky-majak/ 

 

http://www.ocss.cz/
mailto:masojidek@ocss.cz
mailto:zaspal@ocss.cz
http://www.ocss.cz/obrnicky-majak/

