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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,  

toto číslo našeho měsíčníků Maják je z velké části fotbalové. Věnujeme se v něm jak přátelskému 

utkání, které se uskutečnilo při příležitosti oslav 100. let od vzniku fotbalového týmu a 110. let od vzniku 

Sokolu v Obrnicích, v němž se spolu střetly týmy Staré gardy Obrnice a Sigiteamu, složenému z různých 

bývalých fotbalových hvězd a dalších zajímavých osobností.  

Také se ale věnujeme již tradičnímu Fotbalovému turnaji, který pro obec Obrnice již poněkolikáté 

organizujeme a na něž jsou vždy pozvány týmy z jiných měst. Tímto bychom rádi poděkovali řetězci TESCO, 

za darování odměn pro účastníky akce. 

Podívat se ale také můžete na fotky z exkurze do mosteckého Autodromu, na kterou vyrazili uživatelé naší 

Sociálně aktivizační služby Olivín. Ti byli na základě žádosti našich pracovnic pozváni správní radou Nadačního 

fondu Autodromu. Součástí exkurze bylo vyžití na dopravním hřišti na diváckém svahu nebo prohlídka 

startovní věže v paddocku.  

Blíží se nám další krajské volby, které se konají každé čtyři roky. Ty letošní připadají na 2. a 3. října 2020.  V 

krajských volbách můžete volit celou stranu prostým vložením hlasovacího lístku do obálky, nebo zvolit své 

favority pomocí kroužkování. Maximálně můžete udělit preferenční hlasy čtyřem kandidátům. To znamená, 

že na témže hlasovacím lístku můžete zakroužkovat 4 osoby. Není možné kroužkovat jednotlivé kandidáty 

napříč různými politickými stranami, do obálky vložte vždy jen jeden lístek. Obrnice budou ve volebním boji 

reprezentovány bývalou starostkou Drahomírou Karasovou a současným starostou Stanislavem Zaspalem. 

Příjemné čtení Vám přeje tým OCSS. 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Vulkán“ (NZDM) 

Barvy na sklo 
06. 08. 2020 

S uživateli jsme se sešli u jedné z velmi oblíbených činností, a to u malování barvami na sklo. Z velkého 

množství šablon si každý vybral podle libosti tu svou. Tu potom vložil do plastové fólie a tvoření mohlo začít. 

Z dnešní akce vzniklo téměř 30 obrázků, což je důkazem, že všechny „kreativce“ tato výtvarná činnost bavila. 

 
Korálkování 

12.08.2020 

Uživatelé NZDM vyráběli náramky z příze a korálků. Z příze, 

technikou drhání tvořili „náramky přátelství“. Dále pak náramky se 

svým jménem, když na přízi navlékali různobarevné korálky a 

korálky s písmeny. Práce se všem zdařila a náramky si rádi oblékli. 
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Recyklohraní 
19.08.2020 

Tato akce měla složku vzdělávací  

a tvořivou. Uživatelé se seznámili 

s procesem recyklace a nakládání s odpady. 

Poznávali různé materiály, které mohou 

tvořit jednotlivé složky odpadu. Třídili 

různé druhy odpadu do k tomu určených 

nádob. Ze zbytků textilu, papíru a starých 

plechovek vytvořili veselá zvířátka. 

 
Rozpustilé hrátky 
24.08.2020 

Tato akce byla potěšením pro umělecky založené uživatele, kteří při ní mohli naplno projevit svou fantazii. 

Použitá výtvarná technika byla malba temperou a výtvarná hra s barvou spočívající v mísení a otiskování 

tekoucích barev.  Uživatelé tvořili a porovnávali výsledná díla. Hledali skryté významy a prostě se bavili nad 

svými výtvory.  

V následující části akce jsme zařadili skupinovou aktivitu, kdy jsme na začátku vytvořili kruh a každý 

z uživatelů si z krabice vytáhl otázku, na kterou měl odpovědět. Otázky byly osobní a týkaly se různých oblastí 

(škola, sebepojetí, rodina…). Poté jsme se věnovali dvěma populárním psychologickým testům a jejich 

vyhodnocením. Ty uživatele zajímaly a rádi by v nich pokračovali, bohužel jsme však neměli další k dispozici. 
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Putovní kamínky 
26.08.2020 

Náplň této akce je 

hitem na sociálních 

sítích, a protože 

máme mladé 

uživatele, rádi jsme jí 

zařadili i do našeho 

programu. Nasbírali 

jsme různé oblázky  

a kamínky, na které 

potom uživatelé 

malovali temperami. 

Při malování museli 

klást důraz na detail, 

aby se jim kamínky 

povedly. Na závěr se 

obrázky zafixovaly 

bezbarvým lakem. 

„Putovní kamínky“ se 

nechávají na různých místech, lidé je sbírají a přemísťují. Zájemci se registrují do tzv. kamínkových skupin na 

Facebooku, kde spolu komunikují.  
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Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. pod záštitou obce Obrnice 

Fotbalový turnaj 2020 

26.08.2020 

26. 8. 2020 bylo na hřišti Základní 

školy, pod záštitou obce Obrnice, 

naplánováno druhé větší zápolení  

ve fotbale. Turnaje se nakonec 

zúčastnilo 5 mužstev, přičemž 

pozvání po roce opět přijal tým  

z Teplic ("FC Roma Luna"). Na  

3. místě se umístilo mužstvo "Trio 

Band". 2. místo obsadil tým, který 

obhajoval loňské prvenství, mužstvo 

"OCSS" a 1. místo vybojoval tým, 

který podával po celý turnaj 

nejvyrovnanější výkony, mužstvo  

z Teplic „FK ROMA LUNA“. Nikdo však nemusel být smutný. Pro každý přihlášený tým byly připraveny sladké, 

slané, věcné i povzbuzující ceny vč. krásných trofejí pro první tři. Letos byly připraveny i ceny pro nejlepšího 

hráče a brankáře. Cenu pro nejlepšího hráče si odnesl Mário z týmu „FK ROMA LUNA“ a cenu pro nejlepšího 

brankáře si odnesl Hassan, také z týmu „FK ROMA LUNA“. Všichni hráči bez rozdílu věku hráli v duchu fair-

play, s velkým nasazením a patřičně si toto letní sportovní odpoledne užili. Tímto chceme poděkovat firmě 

Tesco, která nám poskytla ceny do turnaje. 
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Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ (SAS) 

Vodní svět 
06.08.2020 

V SAS jsme se 6. 8. 2020 s dětmi rozhodli něco namalovat. 

Tématem bylo moře a jeho živočichové. Za pomoci čtvrtky, 

vodovek, barevného papíru, lepidla a mušliček si děti vyrobily 

krásné obrázky, které nyní zdobí nástěnku SAS. Akce se vydařila a 

všem se moc líbila.  

Zážitkový den na Autodromu v Mostě 
13.08.2020 

Dne 13. 8. 2020 jsme se společně s rodinami vydali do Mostu na 

Autodrom, kde nám zdarma umožnili prožít den plný zážitků. 

Nejdříve nám byla zapůjčena kola a koloběžky na dopravním 

hřišti. Poté jsme šli na prohlídku míst, které nejsou běžně 

přístupné veřejnosti. Viděli jsme mnoho pěkných závodních aut  

a motorek. Dokonce jsme se dostali i na věž a náhodou probíhaly 

závody motorek, takže jsme z toho byli všichni nadšení. I přes horké letní počasí se výlet opravdu povedl  

a všem se líbil. Rádi bychom společnosti Autodrom Most poděkovali za krásně prožitý den.  
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110. let TJ Sokol Obrnice 
100. výročí založení kopané v Obrnicích 

 
Měsíce připrav předcházely velkému výročí v TJ Sokolu Obrnice, který si připomínal 110 let svého trvání a 

také vzniku místního oddílu kopané, která tu funguje již 100 let. 

Akce byla naplánována na sobotu 22. 8. 2020. Již od rána se scházeli členové Sokola a ostatní nadšenci, kteří 

začali připravovat vše, co bylo potřeba. Stavěli se stany, lavice, mobilní zábrany, připravoval se raut, 

kontrolovalo hřiště a spousty dalších potřebných drobností. 

Celou slavnost odstartovalo exhibiční utkání Staré gardy Obrnice se Sigiteamem, jehož dres oblékli bývalí 

českoslovenští a čeští internacionálové. Mezi největší hvězdy patřili bývalý kanonýr pražské Sparty Horst 

Siegl, účastník MS 1990 v Itálii Ivan Hašek, legenda a držitel čtrnácti mistrovských titulů se Spartou Jiří 

Novotný, dva vynikající bývalý reprezentanti Československa Ladislav Vízek a Antonín Panenka, velký 

fotbalový šoumen Petr Švancara, Vladimír Šmicer alias Štístko a v neposlední řadě český komik, herec a 

režisér Jakub Kohák. Utkání se hrálo ve velmi poklidném a přátelském tempu, důležité bylo pobavit místní 

diváky a nepřivodit si vážnější zranění. Po zápase byla připravena krátká autogramiáda, kde se každý 

návštěvník mohl vyfotit nebo si nechat podepsat nějaký suvenýr. 

Další na řadě bylo utkání 1. B třídy dospělých sk. B TJ Sokolu Obrnice proti SK Strupčice. Utkání bohužel dost 

ovlivnila nepřízeň počasí, kdy se strhla velká průtrž mračen, takže velká část diváků opustila místní areál již 

před začátkem utkání. Domácí fotbalisté nakonec dokázali v těchto podmínkách zvítězit 4:1 a připsat si tak 

do tabulky první tři body. Za domácí skórovali postupně Jakub Zaspal, Antonín Harzer, Adam Kadlec a Petr 

Zurko. 

Celý den zakončila taneční zábava v místním Integrovaném centru volnočasových aktivit (ICVA) se skupinou 

Sortiment. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo se aktivně účastnil na přípravě těchto oslav, byla to dřina, ale stálo to 

za to!                                                                                                                                                                              (ZasJa) 
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Tip do kina 

Šarlatán 
 
Strhující životopisné drama výjimečného muže 

obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí 

dobových událostí. Příběh je inspirován 

skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na 

kterého se v průběhu několika desetiletí obracely 

s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech 

společenských vrstev včetně nejvýznamnějších 

osobností politického i kulturního života. 

Mikolášek je člověk bez odborného lékařského 

vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným 

nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit 

nemoci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho 

mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny 

bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho 

vnitřní spásou a ochranou před sebou samým… 

(Cinemart) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: https://www.csfd.cz/film/76913-sarlatan/prehled/ 

Tip na sportovní vyžití 

T-mobile olympijský běh 
 

 

Přesunuto. Běh na podporu olympijských 

myšlenek se uskuteční v září. Akce byla kvůli 

koronavirové pandemii přesunuta z původního 

17.06.2020 na 16.09.2020. 

Registrace do všech závodů probíhají na 

www.olympijskybeh.cz.  

Startovné začíná na 150,- Kč 

Zdroj: https://www.mesto-most.cz/t-mobile-olympijsky-

beh-2020/a-12827/p1=61009 
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Zdroj: https://www.tyden.cz/priloha/201207/501649b0a9e12/krizovka-2018-41-5bb5ed85f0fba.pdf 
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zdroj: https://www.puzzles.ca/sudoku/ 
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