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Vážení uživatelé,
vážení zaměstnanci MÚSS Plzeň,
vážené spolupracující osoby,
dovoluji si touto formou
u příležitosti nadcházejících
vánočních a novoročních svátků
přát Vám všem i Vašim blízkým
radostné, klidné a spokojené
prožití Vánočních svátků,
stejně jako mnoho štěstí, zdraví,
osobní pohody a úspěchů
v nadcházejícím
kalendářním roce 2016
Ing. Vladimír Chuchler,
ředitel MÚSS Plzeň

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE

S účinností od 1.11.2015 v rámci kolektivního
vyjednávání byly mezi Městský ústav sociálních
služeb města Plzně, příspěvková organizace,
Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí,
301 00 Plzeň a Základní organizací Odborového
svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky
Městského ústavu sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90,
Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň sjednány
v Kolektivní smlouvě pro zaměstnance MÚSS

města Plzně nové „bonusy“ - využívání plaveckých
bazénů ke sportovnímu vyžití.
Více o možnostech využívání bonusů naleznete
v Kolektivní smlouvě, příloha č. 2 - Fond kulturních a sociálních služeb, která je v tištěné podobě
k dispozici u každého vedoucího pracovníka a k nahlédnutí též na internetových stránkách MÚSS
města Plzně:
http://socialnisluzby.plzen.eu/muss
odkaz na dokumenty.
Mgr. Jaroslava Šeflerová, vedoucí útvaru Personální oddělení

Předvánoční prodejní výstava
Předvánoční prodejní výstava výrobků uživatelů DS „Sedmikráska“
a DZR „Čtyřlístek“ se konala ve středu 18. listopadu. Všichni příchozí,
a nebylo jich málo nejen z řad uživatelů, ale také z řad návštěvníků
a zaměstnanců, si na ní mohli koupit drobnější, ale i větší dárky a pozornosti. V jídelně, která se pro tento den stala obchodem, byly na stolech
vystaveny keramické výrobky, proutěné košíky, látkové hračky nebo vánoční
přáníčka a záložky. Na židlích „seděly“ rozmanité zdobené polštáře.
Sortiment byl jako obvykle pestrý, každý si mohl najít to, co bylo jeho
srdci či oku příjemné. Počáteční obava, že nebude množství nabízeného
„zboží“ dostatečné, se rozplynula již při ranní přípravě „obchodu“.
Velké díky patří všem šikovným uživatelům, kteří se na přípravě „zboží“
podíleli celý minulý půlrok, ale také těm, kteří nám v posledním týdnu
před výstavou pomohli stříhat, šít a plnit polštáře v týdnu „Polštářování“,
který jsme za tímto účelem vyhlásili.
Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Zahájení
kouzelného adventu
Stalo se již tradicí, že každým rokem pořádáme v našem Domově
„Čtyřlístek“ a „Sedmikráska“ slavnostní zahájení nadcházejícího adventu.
Stejně tomu bylo i letos ve středu 25.11.2015. Program proběhl na venkovním prostranství, před budovou Domova, kde je světýlky ozdobený
krásný vzrostlý smrk a rozmístěny lavičky na příjemné posezení uživatelů,
jejich rodinných příslušníků a hostů. Program byl zahájen v 16.30 hod.
slavnostní fanfárou Trumpetového dua ZUŠ B. Smetany v Plzni. Poté
se ujala slova vedoucí Ergoterapie Radka Vondrášková, přivítala všechny
přítomné, představila vystupující, seznámila s body programu a poděkovala všem za podporu a pomoc při pořádání této akce. Dále pronesla svůj
proslov vedoucí útvaru zdravotní péče a sociální služby Mirka Netrvalová,
ve kterém oslovila především uživatele našeho Domova a popřála jim
spokojené prožití, jak tohoto zahájení, tak i celého následujícího adventního
času. Po proslovu vedoucí Domova následovalo ještě pár vět k organizaci
kulturního programu a nabídky vánočního cukroví a punče na zahřátí.
Při druhé slavnostní fanfáře Trumpetového dua se rozzářil vánoční strom
množstvím zlatých světýlek. Následovalo vystoupení vokálního souboru
Tutti Voci, tvořeného čtyřmi členkami, které svými hlasy oblažily sluch
přítomných zpěvem vánočních koled. Po navození náležité vánoční
atmosféry přišel na řadu Ohňostroj Davida Nového, který umocnil
slavnostní dojem ze zahájení Adventu a poskytl báječnou podívanou
na večerní obloze. Celý program zakončilo opět Trumpetové duo.
Všichni si z tohoto večera odnesli pěkné dojmy a těší se zase na další
adventní setkání v příštím roce.
Dana Macháčková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Také máte rádi
železniční
modely?
V klubovně Klubu železničních
modelářů ve Skvrňanech je výstava zřejmě největšího modelu
kolejiště v Česku. Po 650 metrech
kolejí se prohání téměř 50 vleků
přes mosty, skrz tunely, zastavují
na nádraží. Možnost shlédnout
toto vše na vlastní oči a v pohybu si nenechali ujít uživatelé
DOZP „Nováček“ a stacionáře
„Jitřenka“. Úžas a nadšení byly
vidět ve všech zářících očích
diváků.
Jana Kryčová, vedoucí útvaru
Výchova DOZP „Nováček“

POŽÁRNÍ CVIČENÍ
V DS „KOPRETINA”
Dne 19.11.2015 během dopoledních hodin proběhlo ve spolupráci HZS
Plzeňského kraje, územního odboru Plzeň na DS „Kopretina“ taktické
požární cvičení.
Simulovala se situace, kdy vlivem nedbalosti dojde k požáru na pokoji
od zapálené svíčky. Dochází k rychlému rozvoji požáru a především
k silnému zakouření a uživatelé jsou odříznuti od únikové cesty.
Cílem bylo prověřit činnost zaměstnanců po vyhlášení požárního poplachu,
ověření spojení v prostorách Domova, ale také jejich součinnost s požárními jednotkami.
Toto taktické cvičení bylo nápomocno i samotným zasahujícím jednotkám
PO, které si vyzkoušely akceschopnost v prostorách, u kterých nejsou běžné
podmínky pro zásah a které jsou určeny pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace.
Po „zakouření“ celé chodby ve II. NP pavilonu B na DS „Kopretina“ byl
personálem zpozorován hustý dým valící se zpode dveří. Ihned zareagovali
– v Domově byla spuštěna siréna, uživatelé byli zvonkovým zařízením
do svých pokojů informováni o započetí cvičení a požádáni, aby v žádném
případě neopouštěli svůj pokoj a vyčkali příchodu hasičů a mezitím bylo
vedoucí zařízení ohlášeno na linku 150 zpozorování požáru.
Po příjezdu jednotek PO byli uživatelé postupně evakuováni ze svých
pokojů přes zakouřenou chodbu za pomoci dýchacích přístrojů. Následně
si je přebíraly a kontrolovaly počet evakuovaných pečovatelky, sestry byly
k dispozici v případě potřeby zdravotní péče a první pomoci.
Celé taktické cvičení proběhlo bez zádrhelů, komplikací, ku spokojenosti
všech zúčastněných.
Tímto bych ráda poděkovala všem uživatelům, kteří se stali přímými aktéry celého požárního cvičení, za projevenou vstřícnost, ochotu a především
statečnost, kterou během „akce“ prokázali. Procházet zakouřenou částí budovy, kdy není „na krok“ vidět s dýchacím přístrojem jistě není lehký úkol!
A samozřejmě v neposlední řadě i přítomnému personálu, který byl
jednotkám PO nápomocen, zachoval „chladnou hlavu“, logické uvažování
a také jednal na základě předpisů organizace.
Proto je třeba řádně dodržovat požární předpisy a plnit veškeré úkoly
požadované požární prevencí velice zodpovědně, byť už se nám někdy
zdají být jako „ohraná písnička“.
Štěpánka Huclová, referent BOZP, PO

„Vzpomínky jsou
jediný ráj, ze kterého
nemůžeme být vyhnáni.“
Každá středa odpoledne je ve znamení vzpomínek.
Již rok vždy po obědě přichází dobrovolnice Anna
Pospíšilová, která věnuje uživatelům svůj čas
a společně tvoří jednu významnou knihu. Jedná se
o Kroniku vzpomínek, která nám pomáhá při práci s pamětí uživatelů a může být zároveň odkazem
pro mladší generaci.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

PODĚKOVÁNÍ

Koncert pěveckého
souboru Jamáček
Na DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ jsme 9.11.2015
přivítali oblíbený pěvecký soubor Jamáček z organizace TOTEM - RDC. Toto hudební těleso tvoří asi
20 nadšenců, kteří pod taktovkou Mirky Kudrnové
rozdávají nezištně radost svými krásnými písněmi.
Tentokrát si pro nás připravili nový repertoár s písněmi jako je: Dívenka má, Červená sukýnka, Panenka
modrooká, Čechy krásné, Čechy mé atd. Představení
proběhlo v jurtě v pohodové atmosféře naplněné
zpěvem lidových písní. Písniček na přání zaznělo
hodně a s velkým děkovným potleskem jsme se s tímto
pěveckým souborem rozloučili.
Šárka Bartošková, terapeutka
DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Děkuji touto cestou zdravotní sestřičce
paní Janě Vildové z DOZP „Nováček“
za výpomoc se zdravotnickou péčí
o uživatele v době od 1.10. do 30.11.2015
při nedostatku zdravotních sester
v DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“.
Mirka Netrvalová, vedoucí útvaru
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Mezi jednotlivými úseky se dražil
dres hráče FC Viktoria Plzeň,
a to dres Davida Limberského,
podepsaný od všech hráčů, dalšími
předměty do dražby byl drink,
ručně vyrobená panenka a šperk.
Na závěr večera se konala tombola, jejíž hlavní výhrou byl
fotbalový míč FC Viktoria Plzeň,
taktéž podepsaný všemi hráči.
Výherce hlavní ceny následně
nabídl míč do dražby, což bylo
oceněno velkým potleskem.

Charitativní módní přehlídka
pro DOZP „Nováček“
Dne 25. listopadu 2015 se konala charitativní módní přehlídka,
kde veškerý výtěžek jde na podporu DOZP „Nováček“. Společně
s našimi uživateli jsme dorazili do Amigos baru na Americké,
kde jsme byli, tak jako ostatní hosté, přivítáni welcome drinkem.
Krátce po 19. hodině odstartovala akce přehlídkou spodního prádla
Bílé nároží, následovala přehlídka společenských šatů Zuzany Lešák
Černé a autorské tvorby Karolíny Čampulové, dále pak barmanská
show a vlasová show kadeřnic z Top Style salonu.

Chtěly bychom touto cestou
moc poděkovat agentuře STAR
MODELS 21 za uspořádání této
Charitativní módní přehlídky,
všem hostům za velkou podporu
a především pak naší kolegyni
slečně Veronice Staškové (na fotografii druhá zleva), která na této
akci působila v roli modelky
a především akci pro uživatele
DOZP „Nováček“ iniciovala.
Mgr. Věra Kotrbatá,
vedoucí útvaru DOZP „Nováček“
Bc. Ivana Mrázová
sociální pracovnice

„Jitřenka“ v plzeňském historickém podzemí
V listopadu jsme navštívili plzeňské podzemí, labyrint chodeb a sklepů dlouhý téměř 800 metrů a procházející v hloubce 9 až 12 metrů pod povrchem. Po celou dobu prohlídky bylo nutné používat bezpečnostní helmu,
což pro některé bylo již prvním zážitkem. Dozvěděli jsme se zajímavosti z historie města Plzně. Sklepy byly
původně budovány k udržování potravin a dále byl využit podzemní systém pro výrobu piva. Nás všechny tato
prohlídka velmi zaujala, taktéž vystavené exponáty. Slečna průvodkyně byla velice milá a ochotně odpovídala
na všechny naše dotazy. Můžeme všem jen doporučit návštěvu tohoto podzemí.
PSS Monika Strychová, vychovatelka Martina Prošková, DiS.

Toulky přírodou
Nezvykle teplé listopadové počasí přímo nabádalo k aktivnímu trávení volného času, jinak tomu nebylo
ani u nás. Slunečná odpoledne jsme trávili procházkami v okolí Domova, kde jsme sbírali materiály ke kreativní
tvorbě, užívali jsme si krásy přírody. K naší velké radosti z těchto příjemně strávených chvil vznikla nová
kolekce fotografií pana Karla Linharta tentokrát na téma „Krásy podzimu“. Tato mini galerie nám bude krášlit
společné prostory a dělat radost ostatním uživatelům DZR „Sněženka“ a také jejich návštěvám.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Babičko, dědečku,
vyprávěj pohádku
„Povídám, povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku.
Povídám, povídám druhou, že teče voda struhou...“
Nejen tuto říkanku, ale i další básničky a veršované pohádky
si připravili naši obyvatelé z DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
pro děti z 90. mateřské školky. Návštěva školky se uskutečnila
20.11.2015 v dopoledních hodinách. Pásma pro děti se aktivně
účastnilo devět našich uživatelů a dalších šest je podpořilo svou
přítomností. Děti ze třídy „Berušek“ ke společné, milé atmosféře
přispěly veselými písničkami a zatancovaly nám několik tanečků.
Na závěr nás obdarovaly čerstvě upečeným perníkem.
Děti byly mile překvapené dárečkem v podobě papírového
krámku na hraní, který společnými silami naši uživatelé z různých dílů sestavili. Radost dětí byla známkou, že to nebyla
zbytečná námaha. Děkujeme dětem a paním učitelkám Zuzaně
Moravcové, Káje Opatrné a Kateřině Šrámkové za skvělé
vzájemné zážitky a dobrou spolupráci.
Šárka Bartošková, terapeutka DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Páni, to byla jízda!
Bylo to takové sychravé ráno, když se 19 uživatelů DS
„Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ 19. listopadu 2015
s doprovodem shromáždilo u východu na zahradu
Domova, aby zde vyčkávalo na správný okamžik...
Nečekali dlouho, několik minut po deváté hodině
již sociální pracovníci hlásí, že zahlédli dopravní
prostředek, který se po několika málo okamžicích
zjevil v bráně. Přijíždějící krásný červený autobus
Škoda 706 RTO č. 51 z roku 1964 rozjasnil tak trochu
ponurou náladu. Autobus zastavil, v jeho dveřích
se objevil usměvavý řidič pan Šmíd a uvedl nás
do krásně uklizených útrob vozu. Cestující se usadili
a vyrazili z brány zahrady Domova vlevo na okružní
jízdu po městě Plzni. Všichni si projížďku náležitě
užívali, mnozí zavzpomínali, nemálo uživatelů se po-

divovalo, co že to stojí za nové budovy na místech,
která si pamatovali úplně jinak. Zajímavá projížďka
byla například po prostranství, kde jsou garáže
Dopravního podniku města Plzně, protože tyto jsou
nově v bývalé „Lokomotivce“! Naši jízdu si ale užívali
i kolemjdoucí obyvatelé Plzně. Mnozí se usmívali,
děti autobusu mávaly, párkrát bleskl fotoaparát.
Děkujeme panu řediteli MÚSS ing. Vladimíru
Chuchlerovi, Dopravním podnikům, ale také sociálním pracovníkům, zvláště pak Bc. Ivetě Zimmermannové za zprostředkování velmi příjemného
zážitku.
Radka Vondrášková
pracovník v sociálních službách pro nepedagogickou
činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“
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