
www.ocss.cz 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MĚSÍČNÍK OBRNICKÉHO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

 

ROČNÍK VI. 

 

 

   ČÍSLO 1. 

  

    LEDEN 2019 

 OBRNICKÝ 
MAJÁK 

OBSAH ČÍSLA: 

Úvodní slovo 

Povedené akce OCSS 

Plánované akce OCSS 

Kultura a volný čas 

Lednový plán akcí OCSS 

file:///C:/Users/novak/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JMC789H0/www.ocss.cz


 

 

Úvodní slovo 
 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
 
rok 2018, který byl plný důležitých výročí a zajímavých akcí, je za námi a my Vám 

přinášíme první číslo našeho měsíčníku Maják, který tímto odstartoval již 6 rok své 
existence. 

 
My bychom touto cestou rádi poděkovali za podporu vedení obce Obrnice, díky které 

můžeme lépe a efektivně pomáhat, poskytovat poradenský servis a vytvářet útočiště pro 
všechny občany obce, kteří naši pomoc potřebují a vyhledají. Oslovili jsme starostu obce 
Obrnice, Stanislava Zaspala, zda-li by nestál o to, popřát Vám touto cestou něco pěkného do 
nového roku a on naši výzvu s radostí přijal. Zde otiskujme jeho přání: 

 
„Váženým občanům Obrnic přeji do nového roku především pevné zdraví, štěstí a 

lásku. Nebuďme lhostejní ke svému okolí, každý se může pokusit přispět k rozvoji svého 
okolí, obce nebo celé společnosti. Nezapomínejme věnovat co nejvíce času rodině a našim 
blízkým. V neposlední řadě bych chtěl jménem celého Obecního úřadu a zastupitelů 
poděkovat za projevenou důvěru v roce 2018. Těším se na spolupráci a vzájemné setkání s 
Vámi v roce 2019.“ 

 
Za nás bychom Vám do nového roku rádi popřáli oceán zdraví, moře lásky, řeku štěstí, 

potok radosti a jen pramínek všedních starostí! Řečí čísel 12 měsíců bez nemoci, 52 týdnů 
štěstí, 365 dní bez starosti, 8760 hodin lásky, 525600 minut jedinečných okamžiků! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 (zdemaso) 
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www.ocss.cz 

 

Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ (SAS) 
Terénní programy „SPOLU V ULICÍCH“ (TP) 
Odborné sociální poradenství „OBRNICKÁ SOCIÁLNÍ PORADNA“ (OSP) 

 
Vánoční besídka 
6. 12. 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dne 6. 12. 2018 se konala akce „Vánoční besídka“ s uživateli SAS/TP/OSP. Setkání proběhlo v integrovaném 

centru volnočasových aktivit v Obrnicích. Na začátek jsme si zazpívali vánoční koledu, kterou jsme se učili s 

dětmi i rodiči. Následně přišel na řadu hlavní program. Dorazil Mikuláš, čert a anděl. Některé děti se bály, 

jiné byly statečné a zvládly i nějakou tu koledu. Všechny dostaly balíček se sladkostmi a dárkem. Na závěr 

proběhlo společné focení. Akce se velice vydařila a všichni odešli spokojeni. 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „VULKÁN“ (NZDM) 

 
Vánoční setkání 
19. 12. 2018  

 

Je zvykem, že se v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ koná před Vánoci setkání,  

na němž rekapitulujeme končící rok. Roku 2018 tomu nebylo jinak. Při poslechu vánočně laděných 

hudebních skladeb jsme popíjeli kávu a čaj, ke kterým jsme zakusovali cukroví a další sladké pečivo.  

Setkání v tomto roce se ale přece jen v něčem lišilo.  

Na celorepublikové talentové soutěži nízkoprahových zařízení se na nádherném 3. místě umístila  

se svým pěveckým vystoupením Adélka Švábová, uživatelka našeho klubu. K této radostné zprávě přibyla 

následně další. V lokální soutěži v soupažném tlaku v lehu na rovné lavici s velkou činkou (benchpress) 

zvedl Karel Sivák (17), který v našem nízkoprahovém zařízení trénuje pod vedením Martina Novotného, 

neuvěřitelných 165kg, čímž bezkonkurenčně zvítězil. „Tímto v jeho věku nebývalým výkonem soupeře 

doslova deklasoval, bylo to jednoznačné vítězství. I on tak má velkou šanci uspět na celorepublikové úrovni. 

Uvidíme už v příštím roce,“ upřesnila pro internetový portál e-mostecko.cz ředitelka naší organizace  

Lucie Matějovicová. Oba úspěšní reprezentanti převzali na našem vánočním setkání (besídce) ocenění. 
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NZDM 

 
HennaFreeTattoo 
 
9. 1. 2019 budeme v našem klubu pro děti 
a mládež „Vulkán“ poprvé „tetovat“ 
pomocí henny, což je tropický keř. Prášek, 
který se aplikuje na kůži, vzniká 
rozemletím sušených listů nebo mladých 
výhonků tohoto keře. Tetování hennou je 
bezbolestné a po asi 14 dnech se samo 
vytratí. Akce začíná od 16:00 hodin. 
 
„Poznej sebe sama“ 
 
Na 16. 1. 2018 si pracovníci NZDM pro své 
uživatele připravili sérii různých psycho a 
socioher, které jednotlivcům i skupinám 
pomáhají v lepším poznaní svého nitra i 
fungování komunity. Začínat budeme 
v 16:00 hodin. 
 
 
Turnaj ve stolním fotbálku 
 
23. 1. 2018 pořádáme turnaj ve stolním 
fotbálku. Budeme hrát systémem všichni 
proti všem ve dvoučlenných týmech. 
Tabulku účastníků začneme vypracovávat 
v 16:00 hodin. 
 
Kuriozity a zajímavosti 
 
Po přednáškovém cyklu o různých 
světových zemích začíná cyklus nový. 
Tentokrát na téma „Kuriozity a 
zajímavosti“. Jak téma napovídá, máte se 
opravdu na co těšit. První přednáška 
proběhne 29. 1. 2018 od 16:00 hodin.  
 

 
TP/OSP 

 
Seznámení se změna v roce 2019 
 
Co se všechno změní v roce 2019 pro 
zaměstnance, důchodce, nezaměstnané 
nebo rodiny s dětmi? To vše Vám v naší 
poradně přednesou naše pracovnice 
17.1.2018 od 14:30 hodin. 
 
 
 

 
SAS 

 
Kreslíme zážitky z Vánoc 
 
10. 1. 2019 si přijďte nakreslit zážitky, 
které jste prožili v průběhu Vánoc.   
 
Společné plánování budoucích akcí SAS 
 
Dne 17. 1. 2019 proběhne v herně SAS 

diskuze na akce a výlety v roce 2019. 

Každý může přispět nějakým návrhem. 

Venkovní radovánky 

24. 1. 2019 jsou pro děti připravené zimní 

radovánky venku. Budeme hrát hry a snad 

bude i nějaký ten sníh. 

Výlet do kina Kosmos 

Dne 31. 1. 2018 každý školák jistě dostane 

vysvědčení. Když nám ho přinese ukázat, 

tak můžeme jet za odměnu do kina 

Kosmos na filmové představení.
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Kultura a volný čas 
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Tip do kina: 

Skleněný 

M. Night Shymalan uvádí zcela nový thriller 
inspirovaný komiksem, nazvaný Skleněný (Glass). 
Spojuje tak dva samostatné úspěšné filmy Vyvolený 
(2000) a Rozpolcený (2016). 
Z filmu Vyvolený se vracejí herecké hvězdy Bruce 
Willis v roli Davida Dunna a Samuel L. Jackson jako 
Eliah Price, známý pod pseudonymem Pan Skleněný. Z 
thrilleru Rozpolcený se objevuje James McAvoy, který 
ztvárňuje roli Kevina Wendella Crumba a jeho 
vícenásobné identity, jež v sobě ukrývá. A právě 
narušeného Crumba se svými 24 osobnostmi sleduje v 
novém fantasy thrilleru David Dunn, který k tomu 
využívá své nadpřirozené schopnosti. 
 
V kinech  
17. 1. 2019 
Jazyková verze 
titulky 
Přístupnost filmu 
od 15 let 
Scénář 
M. Night Shyamalan 
Režie 
M. Night Shyamalan 
Hrají 
Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy ad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: https://www.falcon.cz/film/skleneny) 

Tipy na kulturní akci a volný čas: 

Kluziště pod širým nebem 

Vstupné: dospělí a dítě 20 Kč/hod, rodina 2+2 50/Kč, 

senioři a ZTP ZDARMA. 

U kluziště stánek s občerstvením, možnost zapůjčení 

bruslí (k zapůjčení jsou brusle od velikosti č. 25 do 

velikosti č. 47, půjčovné 50 Kč, vratná záloha 500 Kč), 

zastřešená, vyhřívaná přezouvárna. Děti mladší 10 let 

mohou pouze v doprovodu rodičů. Doporučujeme, 

aby děti měly přilbu. Datum ukončení provozu kluziště 

(zatím uveden předpoklad od konce února) se bude 

řídit klimatickými podmínkami. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Provozní doba kluziště 
/kluziště je v provozu do 28. února/ 
 
Pondělí – Pátek  14:00 – 20:00 hod. 
Sobota   10:00 – 20:00 hod. 
Neděle   10:00 – 20:00 hod. 
 
Provoz kluziště je přímo závislý na příznivých 
atmosférických podmínkách / max. do + 15°C 
 
Ceník vstupného: 
Vstup dospělí, dítě       20 Kč/hod 
Rodinné vstupné      50 Kč/hod 
/Maximálně 2 dospělí + 2 děti/  
ZTP, senioři        Zdarma 
 
Adresa: 
park mezi budovou magistrátu a hotelem Cascade 
Most 

 
(http://www.mesto-most.cz) 
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OBRNICKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 příspěvková organizace 

 
v lednu 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 MÍSTO PRO KOHO 

02. 01. 2019 Výtvarné odpoledne 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

09. 01. 2019 „HennaFreeTattoo“ 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

10. 01. 2019 Bezplatná právní poradna 13:00 – 15:00 NV  198 Pro uživatele TP/OSP 

10. 01. 2019 Kreslíme zážitky z Vánoc 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

16. 01. 2019 „Poznej sebe sama“ 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

17. 01. 2019 Seznámení se změnami v roce 2019 14:30 – 17:00  NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

17. 01. 2019 Společné plánování 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

23. 01. 2019 Turnaj ve stolním fotbálku 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

24. 01. 2019 Bezplatná právní poradna 13:00 – 15:00 NV 198 Pro uživatele TP/OSP 

24. 01. 2019 Venkovní radovánky 14:00 – 16:00 NV 206 Pro uživatele služby SAS 

29. 01. 2019 „Kuriozity a zajímavosti“ 16:00 – 17:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

30. 01. 2019 Drátkování 16:00 – 18:00 NZDM Pro uživatele NZDM 

31. 01. 2019 Výlet do kina Kosmos upřesníme NV 206 Pro uživatele služby SAS 

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

každý čtvrtek Pedagog/IT Lektor individuálně NV 206 Pro uživatele SAS 

každý čtvrtek Filmový klub 16:00 – 18:30 NDZM Pro uživatele NDZM 
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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 zaspal@ocss.cz 
 
Náklad 50 výtisků. Samostatně neprodejné! 

file:///C:/Users/novak/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JMC789H0/www.ocss.cz
mailto:zaspal@ocss.cz

