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Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
vážení spolupracovníci,
dovoluji si Vám u příležitosti blížícího
se konce letošního kalendářního
roku touto formou poděkovat za Vaši
celoroční poctivou a usilovnou práci
ve prospěch našich uživatelů i celé
naší příspěvkové organizace.
Velice si Vámi vykonané práce vážím
a jsem Vám za ni hluboce vděčný.
Jsem opravdu rád, že mohu spolupracovat s takovými pracovníky jakými
jste Vy.
Doufám, že obdobným způsobem
budeme spolupracovat i v roce nadcházejícím, který před nás opětovně
staví další náročné úkoly a cíle. Jsem
přesvědčen, že i tyto náročné úkoly,
které jsou před nás postaveny, a to
zejména vlivem vnějšího ekonomického prostředí, dokážeme společnou
prací zvládnout a že i nadále budeme
poskytovat našim uživatelům kvalitní
sociální služby.
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vážení spolupracovníci,
přeji Vám krásné a klidné prožití
vánočních svátků, mnoho radosti
a přátelských setkání pod rozsvíceným
stromečkem.
Přeji Vám i Vašim blízkým do nadcházejícího nového roku 2012 mnoho
štěstí, zdraví, spokojenosti, osobních
i pracovních úspěchů.
Ing. Vladimír Chuchler
ředitel MÚSS Plzeň

Nováček žije
společenským životem
Uživatelé Domova Nováček využili toho,
že v den státního svátku nemusí ráno vstávat
do školy a do zaměstnání a vyrazili se pobavit ve středu večer do klubu Dream Girll.
Prožili večer plný tance, soutěží a zábavy
s kamarády ze sdružení Tak pojď s náma.
Překvapením večera bylo vystoupení slečny
Sandry a její travesti show.
Jana Kryčová, vedoucí útvaru výchovy
DOZP „Nováček“

FLÉTNOVÝ KONCERT
V DS KOPRETINA
A DZR PETRKLÍČ
Ve čtvrtek 24. listopadu navštívili náš Domov studenti konzervatoře v Plzni. Koncert se mohl uskutečnit zejména díky
Ing. Štemberovi z ROTARY KLUBU, který koncert zajistil.
Byli jsme uchváceni možnostmi, ale také různými způsoby hry
na flétny. Studenti nás seznámili s různými druhy fléten na které
hráli, ale také s dějinami hudby. Společně strávený čas příjemně
utekl a my se rozloučili a popřáli studentům mnoho úspěchů
v další hudební kariéře.
Bc. Eva Skalová, ergoterapeut DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

DOBROVOLNÍCI V SEDMIKRÁSCE A NA ČTYŘLÍSTKU
Je to už rok, co chodí dobrovolníci navštěvovat seniory
do domovů „Sedmikráska“ a „Čtyřlístek“. Poznáte
je snadno. Mají světle modrá trika s logem ADRA
a všechny spojuje stejná chuť dělat něco prospěšného
a pomáhat. A tak pomáhají – ve svém volnu chodí
za seniory, tráví s nimi kousek času.
Nedávno jsme měli takové společné setkání v „Sedmikrásce“, dobrovolníci a pracovnice ergoterapie. Někteří
dobrovolníci se vyjádřili, že jim mnohdy ani nepřipadá,
jako by dělali nějakou zvlášť užitečnou činnost. Pracovnice ergoterapie ale potvrdily, že v domovech jsou
dobrovolníci vnímáni jako přínos pro duševní pohodu
navštěvovaných seniorů a dokonce i jako přínos pro
jejich zdravotní kondici. Dobrá nálada a kondice spolu
tak nějak souvisí. Dobrovolníci si na návštěvách se
seniory povídají, berou je ven do zahrady, čtou, hrají
hry, malují nebo společně dělají jiné drobnosti. Hlavním
smyslem je pomoci seniorům smysluplně prožívat
jejich pobyt v domově, nabízet společnost.
Dobrovolníci také pomáhají při akcích, konajících se
v průběhu roku. Jsou to například výlety (naposledy
to bylo do ZOO), koncerty a další programy. V tomto
případě nabízejí pomocné ruce při manipulaci seniorů
do a z místa konání akce.
„Smyslem dobrovolnického centra je nabídnout lidem
možnost prospěšně využít svůj volný čas. Ne leckde,
ale v místě, kde je taková pomoc potřeba“, říká Stanislav
Valenta, vedoucí dobrovolnického centra ADRA Plzeň.
„V domově pro seniory takovou potřebu pomoci osamoceným lidem vidíme, navíc rádi podpoříme povědomí mezigenerační solidarity. Mnozí dobrovolníci
jsou totiž mladí lidé a studenti.“ dodává.
Dobrovolnické centrum ADRA Plzeň je pobočkou
humanitární organizace ADRA. ADRA o.s. poskytuje
humanitární a rozvojovou pomoc jak v zahraničí, tak
v České republice. Z aktuálních projektů je to například

pomoc v Japonsku po ničivém zemětřesení nebo pomoc v hladem zmáhané části Afriky. Delší dobu již
běží i rozvojové zemědělské projekty na Haiti nebo
podpora škol v Bangladéši. Asi si mnoho lidí vybaví
sbírku autolékárniček, které putovaly do zdravotnického
zařízení v Keni. Do podpory projektů Adry se připojilo
i město Plzeň, které věnovalo obnos na pomoc Japonsku.
V České republice se potom ADRA soustředí na pomoc
při mimořádných událostech, jako jsou záplavy. Kromě
toho má ADRA v několika našich městech dobrovolnická centra a Plzeň mezi tato města patří také. Plzeňské
dobrovolnické centrum působí od října roku 2010.
V centru aktuálně působí devět dobrovolníků.

Halloween
Dne 31. října jsme si spolu s uživateli našeho Domova připomněli svátek Halloween. Tento svátek
je v České republice méně známý ale postupem
času se stává čím dál více oblíbenější. Povídali jsme
si o jeho historii a tradici, která sahá do dávné
doby Keltů. Pro malou ukázku a zpestření jsme
vyrobili vyřezávané dýně. Rozsvícené dýně nám
zpříjemňovaly chvíle při prováděných společensko
kulturních aktivitách i při běžném stravování. Život
dýní nebyl ovšem dlouhý a po několika dnech jsme
se s nimi museli rozloučit.
Bc. Lucie Březáková
ergoterapeut DZR „Sněženka“

PŘEDSTAVENÍ
V NÁRODNÍM
DIVADLE

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Příchod adventního času jsme v Domově pro seniory „Sedmikráska“
a v Domově se zvláštním režimem „Čtyřlístek“ zahájili ve čtvrtek
24. listopadu 2011 rozsvícením vánočního stromu. Čtvrteční podvečer
se odehrál ve sváteční atmosféře. Naši uživatelé zahaleni do teplého
oblečení se na nádvoří Domovů zaposlouchali do vánočních zpěvů
a tónů. Celý večer zahájila paní Romana Kadaňová, vedoucí ergoterapie,
která se na organizaci celé akce podílela, společně s ostatními zaměstnanci. Následně předala slovo vedoucí Domovů paní Mirce Netrvalové,
která svým krásným projevem připomněla důležitost této sváteční
chvíle. Poté se rozezněla slavnostní fanfára a byl rozsvícen vánoční
strom. Za zvuků flétny, varhan a zpěvu sboru naši uživatelé popíjeli teplý
punč nebo čaj. Všichni byli obdarováni balíčkem s vánočním cukrovím.
Večer plný adventní atmosféry jsme si moc užili a teď už se společně
těšíme na příchod Vánoc.
Kolektiv ergoterapie DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Je středa 2.11.2011, na programu
Národního divadla Radúz a Mahulena. Ztichlé obecenstvo divadla
je plné očekávání. Po chvíli, kdy
se ozývá pouze zpěv, odpovídám
trochu překvapené dceři, že to není
opera, ale činohra. A byla to činohra s výborným hereckým obsazením, zajímavou scénou a skvělými
výkony. Když se při děkovačce
klaněl Vojta Dyk, ozvalo se: Ten je
krásnej... A bylo to krásný. Možná
má někdo po shlédnutí jiný názor.
Ale já tímto moc děkuji a příště
pojedu velice ráda.
Míla Suchá
zdravotní sestra DZR „Petrklíč“

BESEDA
NAD KNIHOU
O PLZEŇSKÝCH
HERCÍCH
V úterý 15. listopadu 2011 Domov
pro seniory „Sedmikráska“ a Domov
se zvláštním režimem „Čtyřlístek“
navštívili pánové Mgr. Jiří Hlobil
a Paedr. Jiří Šantora. Již třetí působivé vyprávění o knize Divadelní
návraty bylo příjemným zpestřením
jinak pochmurných podzimních
dnů. Naši uživatelé měli možnosti
si všechny tři díly této knihy zakoupit za symbolickou cenu, která
byla autorem k této příležitosti
speciálně utvořena. Další setkání
s Mgr. Jiřím Hlobilem se uskuteční
v úterý 13. prosince 2011 v galerii
Masné krámy, kam jsme pozváni
na vánoční koncert.
Kolektiv ergoterapie
DS „Sedmikráska“
a DZR „Čtyřlístek“

Základní organizace Odborový svaz
zdravotnictví a sociální péče ČR
Městský ústav sociálních služeb
města Plzně, příspěvková organizace,
Klatovská 90, 301 00 Plzeň
Dne 22.11.2011 se konaly volby do výboru
ZO OSZSP ČR MÚSS města Plzně a byly
zvoleny tyto členky:
1) Bílková Jana
2) Kurcová Helena
3) Kurcová Pavla
Revizor: Barvíková Jana
Náhradnice do výboru ZO OSZSP ČR
MÚSS Plzně:
1) Smolíková Lubomíra
2) Vavříková Naděžda
Od 22.11.2011 do listopadu 2015 bude
výbor ZO OSZSP pracovat v takto obsazených funkcích:
Předsedkyně: Kurcová Helena
Místopředsedkyně a pracovnice
pro BOZP: Kurcová Pavla
Hospodářka a zapisovatelka: Bílková Jana
Revizor: Barvíková Jana
V Plzni dne 22.11.2011
Kurcová Helena, předsedkyně
ZO OSZSP ČR MÚSS města Plzně

Podzimní procházka
Den Památky zesnulých je veskrze nostalgický den, ale my jsme
s uživateli nepodlehli náladě a společně vyrazili do přilehlého
Borského parku. Byl slunečný den a tak jsme společně obdivovali
podzimní zbarvení přírody. I méně mobilní uživatelé, kteří měli
pro jistotu s sebou invalidní vozík, neodolali procházce a využili
vozíku spíše jako opory. V přírodě jsme využili možnosti zopakovat si názvy stromů a druhy zvířat. Na zpáteční cestě jsme nasbírali některé přírodniny, které nám nyní slouží jako podzimní
dekorace. S červenými tvářemi a spokojenými úsměvy jsme se
příjemně unaveni vraceli do Domova.
Pavlína Korandová a Květa Kroužková
fyzioterapeutky DZR „Sněženka“

To jsme si zařádili
Svoji obratnost, hravost, šikovnost, odvahu a vytrvalost si ověřili uživatelé DOZP „Nováček“ při návštěvě
Beckilandu v Praze na Zličíně. Odvážní se pustili
do zdolávání překážkové dráhy. Obrovské úsilí musel
Martin vynaložit k horolezeckému výstupu na kluzkou horu. Sklouznutí z otevřené tlamy řvoucího draka
předcházel náročný výstup do jeho hlavy. Všichni
se vrhli na velké trampolíny a to bylo teprve to pravé
řádění! Odpočinek si užili ve vláčku, který s nimi
projel africkou krajinou. Do Domova se vraceli unavení
a plní nových zážitků.
Jana Kryčová, vedoucí útvaru DOZP „Nováček“

BYLI JSME NA VÝSTAVĚ
Snad každý z nás někdy zatoužil mít barevného a pokud
možno mluvícího papouška. Některým se toto přání
splnilo a ti ostatní se mohou těmito ptačími skvosty pokochat například na různých výstavách. Jednu takovou
jsme navštívili s našimi uživateli z denního stacionáře
„Jitřenka“. Konala se 11.11.2011 v klubu chovatelů
v Doubravce a byla zaměřena právě na okrasné a exotické ptactvo. Už na první pohled bylo znát, že výstava
bude mít velký úspěch hlavně u dětí ze základních
a mateřských škol. Vlastní expozice byla opravdu
mimořádně vyvedená. Zelené chvojí a větvičky z nejrůznějších stromů dodaly místu atmosféru lesa ve kterém poletují pestré andulky, korely či žlutí nebo oranžoví
kanárci. Nejvzácnějšími klenoty této výstavy byli
kakadu a žako šedý, kteří sklízeli největší obdiv všech
návštěvníků. Každá klec byla opatřena štítkem se jménem exponátu i chovatele a také tabulkou, kde komise
hodnotila jednotlivé ptáčky body od nuly do sta.
Pro nás laiky bylo zajímavé sledovat, jaké fyzické znaky
se hodnotí nejvýše. Některé exempláře získaly dokonce
i 98 bodů. Návštěvu této mimořádné výstavy jsme
zakončili koupením krmiva pro andulky v našem
stacionáři. Uživatelům se akce velice líbila a prohloubila
tak zájem o naše opeřené svěřence.
Petra Chalupová, DS „Jitřenka“

„SPORTUJEME VŠICHNI RÁDI“
PODPOŘÍTE NÁS?
Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“, Rabštejnská 29, 323 00 Plzeň je pobytové zařízení sociálních služeb
provozované Městským ústavem sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace.
V letošním roce jsme domov přihlásili do 10. ročníku programu
„Prazdroj lidem“ s projektem „Sportujeme všichni rádi“. Jedná
se o nákup venkovních herních prvků na zahradu domova jako
jsou houpačky, trampolína, odrážedla a kolotoč.
V programu „Prazdroj lidem“ můžeme pro uživatele domova
získat na pořízení těchto prvků až 131 190,- Kč z celkové částky
176 190,- Kč.
Náš projekt postoupil do veřejného hlasování, kde rozhodnou
hlasy veřejnosti, tzn. můžete výsledek ovlivnit i vy. Do hlasování
se můžete zapojit kdykoliv v období od 11.11. do 31.12.2011, a to
prostřednictvím online hlasování na internetu, DMS zpráv nebo
hlasovacího kuponu.
ONLINE HLASOVÁNÍ
Hlasovací formulář je přístupný na www.prazdrojlidem.cz, kde
jsou také podrobná pravidla hlasování.
DÁRCOVSKÉ ZPRÁVY
Dárcovskou SMS můžete zaslat ve tvaru DMS PLP14 na telefonní
číslo 87777. Cena DMS je 30,- Kč, z toho náš projekt obdrží 27 Kč.
Službu DMS provozuje Fórum dárců. Více informací naleznete
na www.darcovskasms.cz.
HLASOVACÍ KUPÓN
Tištěný hlasovací kupón bude otištěn v Plzeňském deníku 15. prosince. Je možné jej odeslat na adresu uvedenou na kupónu nebo
vhodit do některé z hlasovacích uren.
Místa, kde budou hlasovací boxy umístěny:
❚ u historické brány Plzeňského prazdroje, U Prazdroje 7
❚ v mázhauzu plzeňské radnice, nám. Republiky 7
❚ v recepci Plzeňského deníku, Kovářská 4
❚ ve Studijní a vědecké knihovně, Smetanovy sady 2
❚ v Knihovně města Plzně, B. Smetany 13
❚ ve Fakultní nemocnici Plzeň-Bory i Plzeň-Lochotín
❚ v Informačním centru města Plzně, nám. Republiky 41
❚ v Měšťanské besedě, Kopeckého sady 13
Děkujeme, že jste se rozhodli nás podpořit!!!
Uživatelé a zaměstnanci
Domova pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“

PRVNÍ ADVENTNÍ
NEDĚLE V PLZNI
Velkým zážitkem pro obyvatele Plzně
je každoročně rozsvícení vánočního
stromku na nám. Republiky v Plzni.
Stejně velký zážitek je to i pro uživatele
Domova pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“. Již druhý rok měli
možnost být těmi, kdo stromeček rozsvítí, což pro ně byla velká událost.
Plni nervozity tiskli v rukách krabičku
s tlačítkem a čekali zda se po stisknutí
stromeček opravdu rozzáří či nikoliv.
Naštěstí vše proběhlo tak jak mělo,
stromeček na náměstí se rozsvítil a adventní čas v Plzni byl oficiálně zahájen.
Všichni uživatelé a zaměstnanci domova přejí všem krásné prožití adventního
času a vánočních svátků a do nového
roku hodně zdraví, lásky a spokojenosti.
Uživatelé a zaměstnanci DOZP
„Nováček“

Pečení
narozeninového dortu
Ve středu 16. listopadu se uskutečnilo zajímavé dopoledne.
Uživatelky z DS „Kopretina“ se rozhodly, že jedné ze spolubydlících upečou dort, protože nedávno oslavila životní
jubileum. Dort se opravdu povedl. Paní měla z překvapení
velkou radost. Jako dobrá kuchařka věděla moc dobře, že
příprava dortu je vždy náročná. Odpoledne pozvala ostatní
spolubydlící a všechny, kteří se podíleli na přípravě dortu, na
kávu a ochutnávku dortu.
Bc. Eva Skalová, ergoterapeut
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

NÁVŠTĚVA
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Během zatažených podzimních dní obdržel náš Domov - DS „Kopretina“ a DZR
„Petrklíč“ nečekané pozvání od třídy
„Veverek“ z 90. MŠ. Bylo velmi příjemné
strávit jedno dopoledne v prostředí školky
a dozvědět se, co je nového a jiného
ve školkách dnešních dětí. Byli jsme uvítáni
v prostorách společenské denní místnosti
a zároveň jídelny předškolních dětí. Na dětech byla vidět nervozita, aby něco nepokazily, ale zároveň velká chuť pochlubit se
svým vystoupením. O návštěvu mateřské
školy byl velký zájem. Děti si připravily
bohaté pásmo písniček, říkanek, ale hlavně
skupinových tanečků, které potěšily oko.
Po vystoupení na nás čekalo ještě jedno
překvapení. Děti nám s pomocí paní učitelky vlastnoručně udělaly pravý podzimní
štrůdl. Všichni jsme s chutí ochutnali
a děti jsme moc pochválili.
Bc. Eva Skalová, ergoterapeut
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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