
Zpravodaj
Číslo 3/2013

m ě s t s k ý  ú s t a v  s o c i á l n í c h  s l u ž e b  m ě s t a  p l z n ě

Mezi gratulanty nechyběl ředitel 
Městského ústavu sociálních 
služeb města Plzně pan Ing.  
Vladimír Chuchler, který paní 
Holubové přinesl obrovskou ky- 
tici. S objemným dárkovým ko- 
šem také přišel popřát starosta 
ÚMO Plzeň 1 pan Mgr. Miro- 
slav Brabec. 
Mezi gratulanty samozřejmě 
nechyběla ani vedoucí Domova 
se zvláštním režimem „Petrklíč“, 
která symbolicky darovala paní 
Holubové petrklíč. Z krásného 
petrklíče měla paní Holubová 
největší radost.
Rozhovor s paní Holubovou 
přijeli udělat také reportéři  
z televize ZAK, kteří se chtěli 
dozvědět nějaký ten recept  
na dlouhověkost. Paní Holubová 
ovšem o žádném takovém re- 
ceptu neví a s chutí si dá i colu. 
Všichni paní Holubové přejeme 
hodně zdraví a sil do dalších let.

Štěpánka Eretová, ergoterapeut 
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

102. narozeniny  
paní Holubové
během měsíce března v Domově se zvláštním režimem „petrklíč“ 
oslavila své krásné 102. narozeniny paní Růžena holubová.  
oslavy trvaly několik dní a srdečná blahopřání nebrala konce.



Ředitel městského ústavu sociálních služeb města plzně, příspěvková organizace,  
klatovská 90, 301 00 plzeň (múss plzeň) 

vyhlašuje ve smyslu Článku 3, odstavce 2 platného pracovního řádu múss plzeň

výběRové (konkuRsní) Řízení 
na obsazení pozice 

veDoucí útvaRu „DopRava a služby“

Ve smyslu výše uvedeného ustanovení Pracovního řádu  
MÚSS Plzeň sděluje ředitel MÚSS Plzeň, že se jedná o výbě- 
rové (konkursní) řízení, které je při splnění níže uvedených 
podmínek vypsáno pro zaměstnance MÚSS Plzeň.

uchazeč musí splňovat následující podmínky a doložit 
následující dokumenty:
1. bezúhonnost
 Bezúhonnost prokáže uchazeč předložením originálu,  
 či úředně ověřené kopie Výpisu z rejstříku trestů, který  
 nesmí být v době termínu odevzdání přihlášek starší než  
 30 kalendářních dnů.
2. vzdělání
a) Vyšší odborné vzdělání technického směru
b) Základy práce s výpočetní technikou
c) Základy práce s Microsoft office
d) Vzdělání prokáže uchazeč předložením originálu, či úředně  
 ověřené kopie závěrečného vysvědčení současně s před- 
 ložením originálu či úředně ověřené kopie vysvědčení  
 o závěrečné (maturitní) zkoušce
3. životopis
 Uchazeč předloží vlastní rukou podepsaný strukturovaný  
 životopis s vlastnoručně napsaným prohlášením, ve znění:  
 „Všechny mnou uváděné skutečnosti v tomto strukturo- 
 vaném životopise jsou pravdivé a z mé strany plně  
 dokladovatelné. Jsem si vědom případných právních  
 následků při uvedení nepravdivých údajů“. 
 Ve strukturovaném životopise uchazeč uvede mimo jiné:  
 datum narození, roky ukončení jednotlivých stupňů vzdě- 
 lání, získané vědomosti a zkušenosti, profesní růst, rodinné  
 poměry, zájmy, záliby a ostatní informace o osobě ucha- 
 zeče a datum zpracování strukturovaného životopisu. 
 Přílohou strukturovaného životopisu musí být vlastno- 
 ručně podepsaný motivační dopis v rozsahu jedné stránky  
 formátu A4, ve kterém uchazeč vysvětlí důvody vedoucí  
 jej k ucházení se o obsazení uvedené funkce.

oČekáváme:
❚ Vysoké pracovní nasazení
❚ Vysokou odbornou úroveň
❚ Schopnost řešit personální záležitosti na svěřeném úseku
❚ Marketingové a manažerské dovednosti
❚ Schopnost vést tým spolupracovníků
❚ Kreativitu, empatii
❚ Přizpůsobivost, rozhodnost, zodpovědnost

nabízíme:
❚ Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti řízení útvaru  
 „Doprava a služby“

❚ Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí
❚ Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim
❚ Odměňování v 9. platové třídě podle Přílohy č. 1  
 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
❚ Příplatek za vedení
❚ Nadstandardní osobní příplatek
❚ Nadstandardní odměny
❚ Řadu zaměstnaneckých výhod
❚ Příspěvek na stravování zaměstnanců
❚ Příspěvek na penzijní pojištění
❚ Vstupenky na sportovní a kulturní akce
❚ Vstupenky do sportovních a rehabilitačních zařízení
❚ Vzdělávání zaměstnanců a péči o odborný růst zaměstnanců

přihláška do výběrového (konkursního) řízení:
Uzavřenou obálku s textem: „VÝBĚROVÉ (KONKURSNÍ) 
ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE VEDOUCÍ ÚTVARU  
„DOPRAVA A SLUŽBY“ s uvedením dalšího textu:  
„NEOTVÍRAT“ odevzdá uchazeč nejpozději v 8.00 hodin  
dne 15. dubna 2013 do podatelny Městského ústavu sociál- 
ních věcí města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská 90, 
301 00 Plzeň. 

součástí uzavřené a ve smyslu předchozího textu označené 
obálky musí být:
1. Přihláška uchazeče do výběrového (konkursního) řízení  
 s uvedením výběrového (konkursního) řízení a dále pak  
 příjmení, jména, titulu, adresy a podpisu uchazeče.
2. Doklady požadované pod body 1. až 3. (Uchazeč musí  
 splňovat následující podmínky a doložit následující doku- 
 menty).

průběh výběrového (konkursního) řízení:
Výběrové (konkursní) řízení na obsazení pozice Vedoucí  
útvaru „Doprava a služby“ proběhne ve dvou kolech:
1. kolo Posouzení podaných přihlášek uchazečů z hlediska  
  formálního
2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího uchazeče

vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení výběrového 
(konkursního) řízení:
Vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení výběrového 
(konkursního) řízení proběhne nejpozději do 30. dubna 2013  
s předpokladem co nejrychlejšího nástupu vybraného 
uchazeče do obsazované funkce.

v plzni dne 22.3.2013
ing. vladimír chuchler, ředitel múss plzeň



Kartáčky  
pro Dozp „nováček“
Studenti 5. ročníku Lékařské fakulty Západočeské univerzity v Plzni  
obor Zubní lékařství darovali deseti konkrétním uživatelům Domova  
pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“, Rabštejnská 29, Plzeň 
elektrické zubní kartáčky Oral-B Triumph. Jménem uživatelů všem 
studentům za darované kartáčky mnohokrát děkujeme!

Mgr. Věra Kotrbatá, vedoucí útvaru DOZP „Nováček“

beSeDa S MĚSTSKou poliCií
Snad každého někdy zajímala profese policisty. Také naši uživatelé znají  
tuto profesi a jsou jí fascinováni. Proto jsme pozvali policisty do našeho  
Denního stacionáře „Jitřenka“. 
25. března k nám přišel policista s policistkou, aby nám přiblížili činnost 
policie. Naši uživatelé tuto akci s netrpělivostí očekávali a velice se těšili. 
Dozvěděli jsme se o činnosti dopravní policie, kriminalistiky, výcviku psů  
a dalších odvětví této profese. Uživatelům bylo např. vysvětleno, proč  
se dávají tzv. botičky, jak probíhá běžná silniční kontrola, jaké dopravní 
prostředky dnešní policie využívá. Kromě těchto témat nám byly pro zpes- 
tření přiblíženy i netradiční činnosti policie jako je odchyt různých druhů 
zvířat např. lišek, kozy, různého ptactva, hadů, ale také klokana a leguá- 
na, které doplnili ukázkou fotografií. Ke konci besedy si mohli uživatelé 
prohlédnout a vyzkoušet manipulaci s pouty a obuškem, což je velice zau- 
jalo a také se mohli nechat vyfotit s těmito předměty a v policejní čepici. 
Závěrem lze říci, že toto dopoledne bylo velice přínosné pro obě strany.  
Uživatelé se z mnoha ukázek poučili a policisté si odnesli zkušenost  
s komunikací s lidmi s mentálním postižením. 

Petra Chalupová, Martina Prošková 
vychovatelky Denního stacionáře „Jitřenka“



Ředitel městského ústavu sociálních služeb města plzně, příspěvková organizace,  
klatovská 90, 301 00 plzeň (múss plzeň) 

vyhlašuje ve smyslu Článku 3, odstavce 2 platného pracovního řádu múss plzeň

výběRové (konkuRsní) Řízení 
na obsazení pozice 

veDoucí útvaRu „peRsonální oDDělení“

Ve smyslu výše uvedeného ustanovení Pracovního řádu  
MÚSS Plzeň sděluje ředitel MÚSS Plzeň, že se jedná o výbě- 
rové (konkursní) řízení, které je při splnění níže uvedených 
podmínek vypsáno pro zaměstnance MÚSS Plzeň.

uchazeč musí splňovat následující podmínky a doložit 
následující dokumenty:
1. bezúhonnost
 Bezúhonnost prokáže uchazeč předložením originálu,  
 či úředně ověřené kopie Výpisu z rejstříku trestů, který  
 nesmí být v době termínu odevzdání přihlášek starší než  
 30 kalendářních dnů.
2. vzdělání
a) Vyšší odborné vzdělání ekonomického směru
b) Základy práce s výpočetní technikou
c) Základy práce s Microsoft office
d) Vzdělání prokáže uchazeč předložením originálu, či úředně  
 ověřené kopie závěrečného vysvědčení současně s před- 
 ložením originálu či úředně ověřené kopie vysvědčení  
 o závěrečné (maturitní) zkoušce
3. životopis
 Uchazeč předloží vlastní rukou podepsaný strukturovaný  
 životopis s vlastnoručně napsaným prohlášením, ve znění:  
 „Všechny mnou uváděné skutečnosti v tomto strukturo- 
 vaném životopise jsou pravdivé a z mé strany plně  
 dokladovatelné. Jsem si vědom případných právních  
 následků při uvedení nepravdivých údajů“. 
 Ve strukturovaném životopise uchazeč uvede mimo jiné:  
 datum narození, roky ukončení jednotlivých stupňů vzdě- 
 lání, získané vědomosti a zkušenosti, profesní růst, rodinné  
 poměry, zájmy, záliby a ostatní informace o osobě ucha- 
 zeče a datum zpracování strukturovaného životopisu. 
 Přílohou strukturovaného životopisu musí být vlastno- 
 ručně podepsaný motivační dopis v rozsahu jedné stránky  
 formátu A4, ve kterém uchazeč vysvětlí důvody vedoucí  
 jej k ucházení se o obsazení uvedené funkce.

oČekáváme:
❚ Vysoké pracovní nasazení
❚ Vysokou odbornou úroveň
❚ Schopnost řešit personální záležitosti na svěřeném úseku
❚ Marketingové a manažerské dovednosti
❚ Schopnost vést tým spolupracovníků
❚ Kreativitu, empatii
❚ Přizpůsobivost, rozhodnost, zodpovědnost

nabízíme:
❚ Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti řízení útvaru  
 „Personální oddělení“

❚ Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí
❚ Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim
❚ Odměňování v 9. platové třídě podle Přílohy č. 1  
 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
❚ Příplatek za vedení
❚ Nadstandardní osobní příplatek
❚ Nadstandardní odměny
❚ Řadu zaměstnaneckých výhod
❚ Příspěvek na stravování zaměstnanců
❚ Příspěvek na penzijní pojištění
❚ Vstupenky na sportovní a kulturní akce
❚ Vstupenky do sportovních a rehabilitačních zařízení
❚ Vzdělávání zaměstnanců a péči o odborný růst zaměstnanců

přihláška do výběrového (konkursního) řízení:
Uzavřenou obálku s textem: „VÝBĚROVÉ (KONKURSNÍ) 
ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE VEDOUCÍ ÚTVARU 
„PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ“ s uvedením dalšího textu: 
„NEOTVÍRAT“ odevzdá uchazeč nejpozději v 8.00 hodin  
dne 15. dubna 2013 do podatelny Městského ústavu sociál- 
ních věcí města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská 90, 
301 00 Plzeň. 

součástí uzavřené a ve smyslu předchozího textu označené 
obálky musí být:
1. Přihláška uchazeče do výběrového (konkursního) řízení  
 s uvedením výběrového (konkursního) řízení a dále pak  
 příjmení, jména, titulu, adresy a podpisu uchazeče.
2. Doklady požadované pod body 1. až 3. (Uchazeč musí  
 splňovat následující podmínky a doložit následující doku- 
 menty).

průběh výběrového (konkursního) řízení:
Výběrové (konkursní) řízení na obsazení pozice Vedoucí  
útvaru „Personální oddělení“ proběhne ve dvou kolech:
1. kolo Posouzení podaných přihlášek uchazečů z hlediska  
  formálního
2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího uchazeče

vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení výběrového 
(konkursního) řízení:
Vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení výběrového 
(konkursního) řízení proběhne nejpozději do 30. dubna 2013  
s předpokladem co nejrychlejšího nástupu vybraného 
uchazeče do obsazované funkce.

v plzni dne 22.3.2013
ing. vladimír chuchler, ředitel múss plzeň



MaSopuST  
v DS „Sedmikráska“  
a Dzr „Čtyřlístek“
Poslední dny masopustu bývají 
nejveselejší a nejbujařejší. My jsme 
takové příjemné veselí prožívali  
u nás v domově 27.3.2013. 
Sešli jsme se ve vyzdobené jídelně 
a k poslechu nám hráli Plzeňští 
heligonkáři, vlastně již za ta léta  
naši dobří známí. Nechyběly 
výborné koblihy s kafíčkem, ani 
slušivé masky, které si oblékly  
terapeutky. 
Atmosféra byla výborná, což na- 
povídal zpěv mnoha uživatelů,  
kteří se k heligonkářům aktivně 
přidávali. Rozcházeli jsme se po  
více než hodině k nelibosti někte- 
rých uživatel, ale v nejlepším se má 
přestat, tak to ctíme.  
Poděkovat bychom chtěly nejen 
paní vedoucí Domova Mirce  
Netrvalové, která naše masopust- 
ní veselí zahájila, ale i sestřičkám  
za jejich pomoc při svozu uživate- 
lů. Díky tomu se jich na jídelně  
sešla necelá stovka. 

Radka Vondrášková, terapeutka  
DS „Sedmikráska“

Masopust
Masopust držíme,
nic se nevadíme,
pospolu.
Proč bychom se hádali,
když jsme se tak shledali,
poznovu!
V dobrém jsme se sešli,
rádi jsme se našli,
pospolu.
Dříve než se rozejdeme,
ještě sobě připijeme,
poznovu!



Ředitel městského ústavu sociálních služeb města plzně, příspěvková organizace,  
klatovská 90, 301 00 plzeň (múss plzeň) 

vyhlašuje ve smyslu Článku 3, odstavce 2 platného pracovního řádu múss plzeň

výběRové (konkuRsní) Řízení 
na obsazení pozice 

veDoucí útvaRu „pRovozní oDDělení lochotín“

Ve smyslu výše uvedeného ustanovení Pracovního řádu  
MÚSS Plzeň sděluje ředitel MÚSS Plzeň, že se jedná o výbě- 
rové (konkursní) řízení, které je při splnění níže uvedených 
podmínek vypsáno pro zaměstnance MÚSS Plzeň.

uchazeč musí splňovat následující podmínky a doložit 
následující dokumenty:
1. bezúhonnost
 Bezúhonnost prokáže uchazeč předložením originálu,  
 či úředně ověřené kopie Výpisu z rejstříku trestů, který  
 nesmí být v době termínu odevzdání přihlášek starší než  
 30 kalendářních dnů.
2. vzdělání
a) Úplné střední odborné vzdělání ekonomického nebo  
 technického směru
b) Základy práce s výpočetní technikou
c) Základy práce s Microsoft office
d) Vzdělání prokáže uchazeč předložením originálu, či úředně  
 ověřené kopie závěrečného vysvědčení současně s před- 
 ložením originálu či úředně ověřené kopie vysvědčení  
 o závěrečné (maturitní) zkoušce
3. zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
 Vlastnictví platného Zdravotního průkazu pracovníka  
 v potravinářství prokáže uchazeč předložením originálu  
 či úředně ověřené kopie dokumentu „Zdravotní průkaz  
 pracovníka v potravinářství“, vystaveného na jméno  
 a příjmení uchazeče. 
4. životopis
 Uchazeč předloží vlastní rukou podepsaný strukturovaný  
 životopis s vlastnoručně napsaným prohlášením, ve znění:  
 „Všechny mnou uváděné skutečnosti v tomto strukturo- 
 vaném životopise jsou pravdivé a z mé strany plně  
 dokladovatelné. Jsem si vědom případných právních  
 následků při uvedení nepravdivých údajů“. 
 Ve strukturovaném životopise uchazeč uvede mimo jiné:  
 datum narození, roky ukončení jednotlivých stupňů vzdě- 
 lání, získané vědomosti a zkušenosti, profesní růst, rodinné  
 poměry, zájmy, záliby a ostatní informace o osobě ucha- 
 zeče a datum zpracování strukturovaného životopisu. 
 Přílohou strukturovaného životopisu musí být vlastno- 
 ručně podepsaný motivační dopis v rozsahu jedné stránky  
 formátu A4, ve kterém uchazeč vysvětlí důvody vedoucí  
 jej k ucházení se o obsazení uvedené funkce.

oČekáváme:
❚ Vysoké pracovní nasazení
❚ Vysokou odbornou úroveň
❚ Schopnost řešit personální záležitosti na svěřeném úseku
❚ Marketingové a manažerské dovednosti
❚ Schopnost vést tým spolupracovníků
❚ Kreativitu, empatii
❚ Přizpůsobivost, rozhodnost, zodpovědnost

nabízíme:
❚ Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti řízení  
 „Provozní oddělení Lochotín“
❚ Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí
❚ Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim
❚ Odměňování v 8. platové třídě podle Přílohy č. 1  
 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
❚ Příplatek za vedení
❚ Nadstandardní osobní příplatek
❚ Nadstandardní odměny
❚ Řadu zaměstnaneckých výhod
❚ Příspěvek na stravování zaměstnanců
❚ Příspěvek na penzijní pojištění
❚ Vstupenky na sportovní a kulturní akce
❚ Vstupenky do sportovních a rehabilitačních zařízení
❚ Vzdělávání zaměstnanců a péči o odborný růst zaměstnanců

přihláška do výběrového (konkursního) řízení:
Uzavřenou obálku s textem: „VÝBĚROVÉ (KONKURSNÍ) 
ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE VEDOUCÍ ÚTVARU  
„PROVOZNÍ ODDĚLENÍ LOCHOTÍN“ s uvedením  
dalšího textu: „NEOTVÍRAT“ odevzdá uchazeč nejpozději 
v 8.00 hodin dne 15. dubna 2013 do podatelny Městského 
ústavu sociálních věcí města Plzně, příspěvková organizace, 
Klatovská 90, 301 00 Plzeň. 

součástí uzavřené a ve smyslu předchozího textu označené 
obálky musí být:
1. Přihláška uchazeče do výběrového (konkursního) řízení  
 s uvedením výběrového (konkursního) řízení a dále pak  
 příjmení, jména, titulu, adresy a podpisu uchazeče.
2. Doklady požadované pod body 1. až 4. (Uchazeč musí  
 splňovat následující podmínky a doložit následující doku- 
 menty).

průběh výběrového (konkursního) řízení:
Výběrové (konkursní) řízení na obsazení pozice Ved. útvaru 
„Provozní oddělení Lochotín“ proběhne ve dvou kolech:
1. kolo Posouzení podaných přihlášek uchazečů z hlediska  
  formálního
2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího uchazeče

vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení výběrového 
(konkursního) řízení:
Vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení výběrového 
(konkursního) řízení proběhne nejpozději do 30. dubna 2013  
s předpokladem co nejrychlejšího nástupu vybraného 
uchazeče do obsazované funkce.

v plzni dne 22.3.2013
ing. vladimír chuchler, ředitel múss plzeň



uKázKa 
aSiSTenČníCH 
pejSKů  
z „poMoCnÝCH 
TlapeK“
Pomocné tlapky je rodinná organi- 
zace, která se zabývá canisterapií  
a výcvikem terapeutických a asis- 
tenčních psů. 
Na plánovanou návštěvu pejsků se 
uživatelé moc těšili a netrpělivě, něk- 
teří i s dobrotou, čekali na jejich 
příchod. Jen co pejskové vešli do na- 
plněné jídelny, všem se radostí roz- 
zářily oči. 
Ukázka asistenčního pejska všechny 
zaujala i rozesmála. Dozvěděli jsme  
se vše, co pejsek umí a čím může  
pomoci. Nejvíce nás zaujalo, jak jed- 
noduše sundá botu a ponožku nebo 
čepici z hlavy. Mezitím čekal tera- 
peutický pejsek na splnění svého  
úkolu, a to, že se s každým pomazlí  
a vezme si za to odměnu. 
Ukázka pejsků všem zlepšila náladu  
a doufáme, že jsme čtyřnohé kama- 
rády neviděli naposled. 

Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut, 
DZR „Sněženka“



Ředitel městského ústavu sociálních služeb města plzně, příspěvková organizace,  
klatovská 90, 301 00 plzeň (múss plzeň) 

vyhlašuje ve smyslu Článku 3, odstavce 2 platného pracovního řádu múss plzeň

výběRové (konkuRsní) Řízení 
na obsazení pozice 

veDoucí útvaRu „spRáva majetku“

Ve smyslu výše uvedeného ustanovení Pracovního řádu  
MÚSS Plzeň sděluje ředitel MÚSS Plzeň, že se jedná o výbě- 
rové (konkursní) řízení, které je při splnění níže uvedených 
podmínek vypsáno pro zaměstnance MÚSS Plzeň.

uchazeč musí splňovat následující podmínky a doložit 
následující dokumenty:
1. bezúhonnost
 Bezúhonnost prokáže uchazeč předložením originálu,  
 či úředně ověřené kopie Výpisu z rejstříku trestů, který  
 nesmí být v době termínu odevzdání přihlášek starší než  
 30 kalendářních dnů.
2. vzdělání
a) Vyšší odborné vzdělání technického směru
b) Základy práce s výpočetní technikou
c) Základy práce s Microsoft office
d) Vzdělání prokáže uchazeč předložením originálu, či úředně  
 ověřené kopie závěrečného vysvědčení současně s před- 
 ložením originálu či úředně ověřené kopie vysvědčení  
 o závěrečné (maturitní) zkoušce
3. životopis
 Uchazeč předloží vlastní rukou podepsaný strukturovaný  
 životopis s vlastnoručně napsaným prohlášením, ve znění:  
 „Všechny mnou uváděné skutečnosti v tomto strukturo- 
 vaném životopise jsou pravdivé a z mé strany plně  
 dokladovatelné. Jsem si vědom případných právních  
 následků při uvedení nepravdivých údajů“. 
 Ve strukturovaném životopise uchazeč uvede mimo jiné:  
 datum narození, roky ukončení jednotlivých stupňů vzdě- 
 lání, získané vědomosti a zkušenosti, profesní růst, rodinné  
 poměry, zájmy, záliby a ostatní informace o osobě ucha- 
 zeče a datum zpracování strukturovaného životopisu. 
 Přílohou strukturovaného životopisu musí být vlastno- 
 ručně podepsaný motivační dopis v rozsahu jedné stránky  
 formátu A4, ve kterém uchazeč vysvětlí důvody vedoucí  
 jej k ucházení se o obsazení uvedené funkce.

oČekáváme:
❚ Vysoké pracovní nasazení
❚ Vysokou odbornou úroveň
❚ Schopnost řešit personální záležitosti na svěřeném úseku
❚ Marketingové a manažerské dovednosti
❚ Schopnost vést tým spolupracovníků
❚ Kreativitu, empatii
❚ Přizpůsobivost, rozhodnost, zodpovědnost

nabízíme:
❚ Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti řízení útvaru  
 „Správa majetku“

❚ Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí
❚ Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim
❚ Odměňování v 9. platové třídě podle Přílohy č. 1  
 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
❚ Příplatek za vedení
❚ Nadstandardní osobní příplatek
❚ Nadstandardní odměny
❚ Řadu zaměstnaneckých výhod
❚ Příspěvek na stravování zaměstnanců
❚ Příspěvek na penzijní pojištění
❚ Vstupenky na sportovní a kulturní akce
❚ Vstupenky do sportovních a rehabilitačních zařízení
❚ Vzdělávání zaměstnanců a péči o odborný růst zaměstnanců

přihláška do výběrového (konkursního) řízení:
Uzavřenou obálku s textem: „VÝBĚROVÉ (KONKURSNÍ) 
ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE VEDOUCÍ ÚTVARU  
„SPRÁVA MAJETKU “ s  uvedením dalš ího textu:  
„NEOTVÍRAT“ odevzdá uchazeč nejpozději v 8.00 hodin  
dne 15. dubna 2013 do podatelny Městského ústavu sociál- 
ních věcí města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská 90, 
301 00 Plzeň. 

součástí uzavřené a ve smyslu předchozího textu označené 
obálky musí být:
1. Přihláška uchazeče do výběrového (konkursního) řízení  
 s uvedením výběrového (konkursního) řízení a dále pak  
 příjmení, jména, titulu, adresy a podpisu uchazeče.
2. Doklady požadované pod body 1. až 3. (Uchazeč musí  
 splňovat následující podmínky a doložit následující doku- 
 menty).

průběh výběrového (konkursního) řízení:
Výběrové (konkursní) řízení na obsazení pozice Vedoucí  
útvaru „Správa majetku“ proběhne ve dvou kolech:
1. kolo Posouzení podaných přihlášek uchazečů z hlediska  
  formálního
2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího uchazeče

vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení výběrového 
(konkursního) řízení:
Vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení výběrového 
(konkursního) řízení proběhne nejpozději do 30. dubna 2013  
s předpokladem co nejrychlejšího nástupu vybraného 
uchazeče do obsazované funkce.

v plzni dne 22.3.2013
ing. vladimír chuchler, ředitel múss plzeň



postel
Úryvek ze sbírky povídek Věci kolem nás

Co je to postel? Místo, kam lidé chodí spát,  
kde se lidé rodí, stonají a umírají. Pro někoho 
znamená postel úkryt, útočiště, pocit bezpečí. 
Proč se někteří lidé cítí v posteli dobře a tráví  
v ní nejen noc, ale i den? Je to právě ten pocit 
bezpečí. Postel je pro ně teplá náruč, kterou 
ve svém životě postrádají. Teplá lidská náruč, 
obejmutí. Těmto lidem schází někdo, kdo by je 
chránil, podpíral, ošetřoval. Když toto není, pak 
jako náhražka slouží postel. Obyčejná postel, 
a přesto dokáže uklidnit, dát teplo, klid, pocit 
bezpečí a ochrany. Nahradí lidskou náruč. I když 
se to lidskému teplu nevyrovná, přece to postačí. 
Postel – teplá, pohodlná postel. Není to jen kus 
dřeva nebo kovu, je to součást našeho života.

Dagmar Pecková 
uživatelka Pečovatelské služby, útvar PS 3

MezinároDní  
Den žen
K Mezinárodnímu dni žen k nám do Domova  
přišly zahrát divadlo děti z nedaleké ZŠ Růžovka.  
Ke zpívanému divadlu nechyběly kulisy ani hezky 
vyrobené kostýmy. Jako muzikál nám děti zazpí- 
valy pohádku „O dvanácti měsíčkách“ a „Karkulku“. 
Velký potlesk dětem značil, jak se všem pohádky  
líbily. Nakonec jsme si společně zazpívali několik 
známých lidových písniček. 
Za zpříjemnění dne dětem i paní učitelce děkujeme  
a těšíme se na další jejich návštěvu.

Bc. Lucie Březáková, ergoterapeut DZR „Sněženka“



Ředitel městského ústavu sociálních služeb města plzně, příspěvková organizace,  
klatovská 90, 301 00 plzeň (múss plzeň) 

vyhlašuje ve smyslu Článku 3, odstavce 2 platného pracovního řádu múss plzeň

výběRové (konkuRsní) Řízení 
na obsazení pozice 

veDoucí útvaRu „stRavovací pRovoz lochotín“

Ve smyslu výše uvedeného ustanovení Pracovního řádu  
MÚSS Plzeň sděluje ředitel MÚSS Plzeň, že se jedná o výbě- 
rové (konkursní) řízení, které je při splnění níže uvedených 
podmínek vypsáno pro zaměstnance MÚSS Plzeň.

uchazeč musí splňovat následující podmínky a doložit 
následující dokumenty:
1. bezúhonnost
 Bezúhonnost prokáže uchazeč předložením originálu,  
 či úředně ověřené kopie Výpisu z rejstříku trestů, který  
 nesmí být v době termínu odevzdání přihlášek starší než  
 30 kalendářních dnů.
2. vzdělání
a) Úplné střední odborné vzdělání
b) Střední odborné vzdělání (výuční list v potravinářství,  
 obchodu a služeb)
c) Základy práce s výpočetní technikou
d) Základy práce s Microsoft office
e) Vzdělání prokáže uchazeč předložením originálu, či úředně  
 ověřené kopie závěrečného vysvědčení současně s před- 
 ložením originálu či úředně ověřené kopie vysvědčení  
 o závěrečné (maturitní) zkoušce
3. zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství
 Vlastnictví platného Zdravotního průkazu pracovníka  
 v potravinářství, prokáže uchazeč předložením originálu  
 či úředně ověřené kopie dokumentu „Zdravotní průkaz  
 pracovníka v potravinářství“, vystaveného na jméno  
 a příjmení uchazeče. 
4. životopis
 Uchazeč předloží vlastní rukou podepsaný strukturovaný  
 životopis s vlastnoručně napsaným prohlášením, ve znění:  
 „Všechny mnou uváděné skutečnosti v tomto strukturo- 
 vaném životopise jsou pravdivé a z mé strany plně  
 dokladovatelné. Jsem si vědom případných právních  
 následků při uvedení nepravdivých údajů“. 
 Ve strukturovaném životopise uchazeč uvede mimo jiné:  
 datum narození, roky ukončení jednotlivých stupňů vzdě- 
 lání, získané vědomosti a zkušenosti, profesní růst, rodinné  
 poměry, zájmy, záliby a ostatní informace o osobě ucha- 
 zeče a datum zpracování strukturovaného životopisu. 
 Přílohou strukturovaného životopisu musí být vlastno- 
 ručně podepsaný motivační dopis v rozsahu jedné stránky  
 formátu A4, ve kterém uchazeč vysvětlí důvody vedoucí  
 jej k ucházení se o obsazení uvedené funkce.

oČekáváme:
❚ Vysoké pracovní nasazení
❚ Vysokou odbornou úroveň
❚ Schopnost řešit personální záležitosti na svěřeném úseku
❚ Marketingové a manažerské dovednosti
❚ Schopnost vést tým spolupracovníků
❚ Kreativitu, empatii
❚ Přizpůsobivost, rozhodnost, zodpovědnost

nabízíme:
❚ Samostatnou zodpovědnou práci v oblasti řízení  
 „Stravovací provoz Lochotín“
❚ Práci ve velké organizaci s dlouhodobou tradicí
❚ Jednosměnný rovnoměrně rozložený pracovní režim
❚ Odměňování v 8. platové třídě podle Přílohy č. 1  
 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
❚ Příplatek za vedení
❚ Nadstandardní osobní příplatek
❚ Nadstandardní odměny
❚ Řadu zaměstnaneckých výhod
❚ Příspěvek na stravování zaměstnanců
❚ Příspěvek na penzijní pojištění
❚ Vstupenky na sportovní a kulturní akce
❚ Vstupenky do sportovních a rehabilitačních zařízení
❚ Vzdělávání zaměstnanců a péči o odborný růst zaměstnanců

přihláška do výběrového (konkursního) řízení:
Uzavřenou obálku s textem: „VÝBĚROVÉ (KONKURSNÍ) 
ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ POZICE VEDOUCÍ ÚTVARU  
„STRAVOVACÍ PROVOZ LOCHOTÍN“ s uvedením  
dalšího textu: „NEOTVÍRAT“ odevzdá uchazeč nejpozději 
v 8.00 hodin dne 15. dubna 2013 do podatelny Městského 
ústavu sociálních věcí města Plzně, příspěvková organizace, 
Klatovská 90, 301 00 Plzeň. 

součástí uzavřené a ve smyslu předchozího textu označené 
obálky musí být:
1. Přihláška uchazeče do výběrového (konkursního) řízení  
 s uvedením výběrového (konkursního) řízení a dále pak  
 příjmení, jména, titulu, adresy a podpisu uchazeče.
2. Doklady požadované pod body 1. až 4. (Uchazeč musí  
 splňovat následující podmínky a doložit následující doku- 
 menty).

průběh výběrového (konkursního) řízení:
Výběrové (konkursní) řízení na obsazení pozice Ved. útvaru 
„Stravovací provoz Lochotín“ proběhne ve dvou kolech:
1. kolo Posouzení podaných přihlášek uchazečů z hlediska  
  formálního
2. kolo Pohovor s uchazeči a výběr nejvhodnějšího uchazeče

vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení výběrového 
(konkursního) řízení:
Vyhlášení nejvhodnějšího uchazeče a ukončení výběrového 
(konkursního) řízení proběhne nejpozději do 30. dubna 2013  
s předpokladem co nejrychlejšího nástupu vybraného 
uchazeče do obsazované funkce.

v plzni dne 22.3.2013
ing. vladimír chuchler, ředitel múss plzeň



březnové pečení 
jablečných řezů
Druhou středu v měsíci, kterou jsme si již tradičně 
zvolili k pečení různých dobrot, jsme celý Domov 
provoněli jablečnými řezy s kokosovo-čokoládovou 
krustou. Na pečení se podílelo několik uživatelek i 
jeden uživatel. Všem šla práce pěkně od ruky. Hlavně 
loupání a strouhání jablek všechny velmi bavilo. Po 
několikahodinové práci se nám podařilo upéct šest 
plechů jablečných řezů, které jsme na závěr polili 
čokoládou a posypali kokosem. Jablečné řezy se velmi 
vydařily, nezbyl po nich ani malý kousek.

Bc. Štěpánka Eretová, ergoterapeut  
DS „Kopretina a DZR „Petrklíč“

vÝleT  
Do zápaDoČeSKéHo 
Muzea v plzni
První výlet, který jsme letos absolvovali, byl do krásné 
novorenesanční budovy Západočeského muzea v Plzni.  
Tři party uživatel spolu s doprovodem a dvěma dobro- 
volnicemi z DC ADRA byly dovezeny do Kopeckého  
sadů hned po otevření muzea. Prohlídku jsme zahájili  
v Plzeňské městské zbrojnici, jež je jediná v ČR a založil  
ji císař Karel IV. Byl nám, kromě jiného, například 
vysvětlen rozdíl mezi hákovnicí a mušketou, což zaujalo  
především mužskou část naší výpravy. Druhou místností,  
kterou jsme si mohli prohlédnout, byl Jubilejní sál  
s expozicí míšeňského porcelánu a podobiznou Františka 
Josefa I. od Františka Ženíška. Výzdobu sálu tvoří lunety 
Augustina Němejce.
Po zajímavém pokoukání vedly naše kroky do kavárny  
v přízemí budovy muzea, kde jsme ochutnali výbornou 
kávu a někteří také zákusek. 
Do Domova jsme se vrátili obohaceni o nové dojmy  
a zážitky, někteří uživatelé zavzpomínali na časy minulé,  
...je to tak dávno, kdy v muzeu byli naposledy... Jedna  
paní se tu dokonce před koncem války vdávala!
Tak se všichni těšíme na další výlety, které na sebe jistě 
nedají dlouho čekat.

Radka Vondrášková, terapeutka DS „Sedmikráska“



ZPRAVODAJ MÚSS PLZEŇ, vydavatel: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská 90, 301 00 Plzeň, IČ: 00075345,  
povoleno Ministerstvem kultury České republiky ze dne 19.6.2006, registrační číslo: MK ČR E 16846

Základní organizace odborového svazu 
zdravotnictví a sociální péče České republiky  
Městský ústav sociálních služeb města Plzně,  
příspěvková organizace  
Klatovská 90, 301 00 Plzeň

spolu

s vedením MÚSS města Plzně 
zastoupený ředitelem Ing. Chuchlerem
Vás srdečně zvou na

ČtVrtý 
SPoleČenSKý VeČer
 
Pro ZaMěStnanCe a Přátele 
MěStSKého ÚStaVu 
SoCIálníCh Služeb 
MěSta PlZně

dne 25. 4. 2013 od 18.00 hodin 
v restauraci na Spilce  
u Prazdroje 7, Plzeň

bližší informace získáte 
u svých vedoucích pracovníků 
jednotlivých zařízení MÚSS Plzeň 
nebo se obracejte na předsedkyni Zo oS MÚSS 
paní helenu Kurcovou


