Zpravodaj
Číslo 12/2016

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

Mikulášská nadílka
na DS „Kopretina“
a DZR „Petrklíč“
Překvapením pro naše obyvatele byla neohlášená, ale tajně očekávaná
návštěva z nebe i z pekla. Rozruch a radost přinesla návštěva Mikuláše
se svými pomocníky; andělem a čertem. Mikuláš obdarovával naše uživatele
sladkostmi, anděl potěšil a čert ač naháněl děs a hrůzu, nikoho do pekla neodnesl. Někteří naši obyvatelé přednesli Mikuláši báseň, či zazpívali písničku,
ale všichni byli jeho návštěvou potěšeni a kdo ví, možná za rok přijde zas...
A kdo se skrýval za povedenými a i strach nahánějícími maskami? Jsou to
pracovnice v sociálních službách z DS „Kopretina“ Lenka Kovářová, Roxana
Hernandézová a z DZR „Petrklíč“ Eva Hošková, kterým za jejich ochotu
a nasazení patří slova díků a velké poděkování.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách pro nepedagogickou
činnost, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou za ochotu paní Mgr. Věře Kotrbaté, paní Lence Peckové, paní Janě Kryčové
a pracovníkům v sociálních službách z DOZP „Nováček“ za velkou pomoc při poskytování ošetřovatelské
péče uživatelům DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ při nedostatku pracovníků v sociálních službách.
Mirka Netrvalová a kolektiv zaměstnanců DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Vzpomínka na advent
v „Nováčku“
Krásný vánoční čas je za námi. Personál a obyvatelé
DOZP „Nováček“ přejí do nového roku všem zaměstnancům a uživatelům sociálních služeb MÚSS Plzeň
hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu.
Jana Kryčová, vedoucí útvaru Výchova DOZP „Nováček“

Beránci
ve „Sněžence“
Ve středu 7. prosince jsme v Domově poprvé přivítali
členy dětského pěveckého sboru Beránci pod vedením
Lady Beránkové, kteří k nám dorazili z Masarykovy
základní školy. Děti zazpívaly tradiční české i latinské
koledy. Stačilo prvních pár tónů a nikdo z přítomných
nedokázal skrývat dojetí. Vystoupení pro nás bylo
pohlazením pro duši a krásným zážitkem, který doufáme, že brzy zopakujeme.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Kreativní dílny s Junáky
Prosinec byl u nás v Domově akcemi doslova nabitý.
K Vánocům patří neodmyslitelně také dekorace, které
s námi přijeli tvořit členové skautské organizace „Junák“.
S jejich pomocí jsme v pondělí 12.12. uspořádali kreativní
dílny. Za příjemné atmosféry a dobré nálady jsme
společně vytvořili závěsné dekorace a originální zápichy.
Moc děkujeme za příjemně strávené odpoledne a těšíme
se na další společně strávené chvíle
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Šťastné a veselé
Vánoční svátky jsou krásné nejen pro vůni jehličí a sladkou chuť cukroví, ale hlavně díky společně stráveným chvílím u ozdobeného stromečku. Jako každý rok i tentokrát jsme u nás ve „Sněžence“ nachystali
Ústavní Štědrý den pro uživatele a jejich nejbližší. I přes malé prostory naší jídelny jsme se snažili zapojit
co nejvíce uživatelů, dát jim ten nejopravdovější dárek - zážitek a vzpomínku na výjimečné chvíle strávené se svými blízkými. Celé odpoledne zahájil ředitel Městského ústavu sociálních služeb Ing. Vladimír
Chuchler spolu se starostou UMO3 Radislavem Neubauerem. Uživatelé obdrželi dárek, knihu „Městský
obvod Plzeň 3“. K pohoštění hrála živá hudba, kterou po celou dobu programu zajištoval pan Tocenauer.
Připravena byla také malá výstava výrobků uživatelů a nechybělo ani tradiční zpívání zaměstnanců.
Tímto děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávené odpoledne a všem přejeme krásné prožití
vánočních svátků a hodně štěstí do roku 2017.
Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Vánoční trhy
na náměstí Republiky v Plzni
Nejkrásnější stromeček, vznešená katedrála, živý betlém, starobylý kolotoč,
to byla hlavní lákadla pro již tradiční návštěvu vánočních trhů. Abychom
mohli uspokojit co nejvíce zájemců z řad uživatelů obou našich Domovů,
jelo se hned dvakrát a to tedy 1. a 7.12.2016. Prvního prosince nás po vystoupení na otevřeném prostranství před radnicí přivítal nevlídný studený
vítr. Z pohodlného auta tedy vedly naše kroky ke stánku s horkou medovinou. Kalíšek medoviny nás příjemně zahřál a osvěženi na těle i na duchu
jsme zamířili k živému betlému. Potom jsme přepočítali anděly v dřevěném
betlémě a obešli stánky s vánočním zbožím. Nakoupili dárky pro svoje
blízké a zavzpomínali u kolotoče s houpacími koníky. U stánků se sýry
jsme obdivovali 100 kg bochník sýra a také využili možnosti vyzkoušet
jak chutná. Grilovaný uzený oštěpek s brusinkami a pro vyznavače sladké
kremrole uspokojily naše chuťové pohárky. Ještě rychlá návštěva katedrály
a pak jsme se již schovali do mázhauzu plzeňské radnice. Než jsme si
v teple prohlédli tento vstupní prostor, již na nás čekalo auto, které nás
pohodlně dopravilo zpět do Domova. Vydařený výlet se všem moc líbil
a již se těšíme na příští.
Radoslava Zahradníková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Ráda bych tímto dovětkem vyjádřila velké díky Městskému ústavu sociálních služeb města Plzně
za možnost využití brigádníků, respektive brigádnic, které nám velmi zasvěceně pomohly při tradičním výletě na vánoční trhy. Jak bylo v článku řečeno, vydali jsme se tam dvakrát v různých dnech,
ale, a to právě díky brigádnicím, v těch dvou dnech naše auto jelo na Nám. Republiky také dvakrát.
Mohli jsme tak uspokojit poptávku uživatelů navštívit adventní centrum Plzně. Všechny brigádnice
byly na místě včas, jejich pomoc byla konkrétní, rychlá a vstřícná.
Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách pro nepedagogickou činnost
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Mikuláš
Stalo se již pravidlem, že každoročně obchází Mikuláš uživatele DS
„Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“ a pamatuje na ně se svojí nadílkou.
Tak tomu bylo i letos v pondělí 5. prosince. V doprovodu čerta a anděla
navštívil Mikuláš všechny uživatele našeho Domova, aby je potěšil vlídným slovem, motivoval k dobré náladě, klidu a pohodě adventního času.
Také nabádal k soudržnosti s kolektivem, k budování vzájemných vztahů
se spolubydlícími a k činorodosti ve volném čase.
Dana Macháčková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Vánoce na deset způsobů
je název akce, který zvolili členové muzikálového souboru plzeňského Divadla J. K. Tyla pro přednesení
vánočních písní uživatelům DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“. Desítka v názvu značí to, že zpěváci vybrali
nejen české koledy a vánoční písně, ale pro svůj přednes hleděli za hranice České republiky. Mnoho písní
a koled u nás zdomácnělo, a protože vedoucí skupiny Lukáš Ondruš mezi písněmi přečetl některé informace
o původu písní, mohli jsme zjistit spoustu zajímavostí a příběhů, které se k nim vztahují. Atmosféra v sále byla
vpravdě vánoční a pohodová, na závěr si všichni zazpívali. Děkujeme tímto Sociálnímu odboru magistrátu
města Plzně, který vystoupení divadelníků zajistil.
Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Štědrý den pro uživatele
DS „Sedmikráska“
a DZR „Čtyřlístek“
Štědrý den proběhl 14. prosince 2016 a začal koledami, které zněly
Domovem vlastně celý den. V 9.45 hodin se sešlo mnoho uživatelů
v jídelně Domova, kde byl Štědrý den pro uživatele slavnostně zahájen
a to náměstkyní primátora pro oblast školství a sociálních věcí Mgr. Evou
Herinkovou. Vzápětí uživatele pozdravil a krásné prožití Vánoc a hodně
zdraví a pohody do nového roku popřál ředitel MÚSS Ing. Vladimír
Chuchler.
V 10.00 hodin začala zpívat Sluníčka, dětský pěvecký soubor, který pracuje
při 15. ZŠ Plzeň a jež vede Mgr. Hana Bezděková a již léta klavírně doprovází Mgr. Jan Kubeš. Sluníčka nastoupila v počtu 73 zpěváčků! Během
vystoupení Sluníček přišla uživatele, jménem starosty UMO 1 Mgr. Miroslava Brabce, pozdravit a popřát krásné svátky Mgr. Dana Krausová.
Velký vánoční program pokračoval v 17.00 hodin poté, co se uživatelé
docházející na jídelnu zde opět sešli na slavnostní vánoční večeři. Přípitek
zde pronesla a opět krásné prožití kouzelných okamžiků popřála tentokrát
vedoucí Domova paní Mirka Netrvalová. Vánoční příběh - představení
lidově dramatického oboru ZUŠ Skvrňany byl tedy předveden na počátku
večerního programu. Skupinu dětí a mládežníků přivedl jejich učitel
Zdislav Princ. Poté zněl jídelnou opět zpěv, zvučný tenor v podání Mužského
pěveckého sboru z Kozojed. Pánové potěšili nejednoho uživatele lidovými
písněmi z Plzeňska a Chodska. Také se tančilo a to díky děvčatům mladším
z Baletní školy DJKT, která do Domova zavítala v doprovodu jejich učitelky
Kristýnky Piechaczkové, mimo jiné dobrovolnice DC ADRA Plzeň, ale také
dámám malinko starším z Tanečního studia MOVE IT. Ženy předvedly
pro změnu indické taneční vystoupení. Celodenní nabitý program uzavřel
Vánoční koncert Junior Orchestru. Část tohoto seskupení, které je složeno
z žáků ZUŠ B. Smetany navštěvujících výuku dechových nástrojů představil
a svou taktovkou vedl učitel Jan Bodnár. Vánočně naladění uživatelé tak
mohli slyšet hudbu populární, filmovou, muzikálovou, ale také klasickou
„dechovku“, což přijali s velkým povděkem.
Radka Vondrášková, pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Předvánoční čas v DS „Jitřenka“
Od začátku měsíce prosince jsme se pilně věnovali
přípravám na Vánoce. Uživatelé si v dílnách vyrobili
mnoho dárků pro sebe i pro své blízké.
Pátého prosince nás navštívil Mikuláš, čert a anděl. Ještě
tentýž týden se uskutečnila již tradiční akce - Spanilá
jízda, v rámci které nás navštívil pan Mgr. Martin Baxa
a paní Jarmila Srbková. Děkujeme za milé přátelské posezení a vánoční dárky. Následující týden jsme navštívili
vánoční trhy na Náměstí Republiky a zúčastnili jsme se
vánočního zdobení perníčků v D klubu na Doubravce.

Poslední týden před Štědrým dnem se v DS „Jitřenka“
konalo vánoční posezení s rodiči a přáteli. Uživatelé
předvedli nacvičené vystoupení, na které si sami vyrobili
rekvizity. Po vystoupení jsme si všichni společně zazpívali koledy za hudebního doprovodu. Na závěr společně
stráveného odpoledne jsme si u stromečku rozdali dárky.
Zaměstnanci a uživatelé DS Jitřenka přejí hodně úspěchů,
zdraví a lásky do nového roku.
Monika Strychová a Marie Dzurová,
PSS pro výchovnou nepedagogickou činnost

Kouzlo adventu
na DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
Adventní čas plný očekávání a příslibu klidu, pokoje a radosti jsme zahájili 29.11.2016 rozsvícením vánočního
stromečku a koncertem křesťanské kapely „Krpál“, s kterou jsme si zazpívali ty nejznámější vánoční koledy. Jednotliví
členové souboru se nám osobně představili a my jsme byli překvapeni, že většina z nich jsou studenti medicíny. Jejich
koncert byl doprovázen i adventním slovem a pro naše uživatele to byl hezký a sváteční čas.

Mezi přípravy na nejkrásnější dny v roce patřilo pečení perníčků a lineckého cukroví, které se uskutečnilo
1. a 2.12.2016. Vůně pečeného cukroví nenechala nikoho na pochybách, že Vánoce jsou již za dveřmi.

Zpestřením adventního času bylo komentované promítání o Thajsku, které proběhlo 7.12.2016. Mnoho zajímavostí
nám přednesla Veronika Tůmová ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, která studuje obor cestovní ruch. Jako doprovod s sebou měla paní učitelku Mgr. Hanu Kubálkovou, které za uskutečnění akce děkujeme.

Prožít sváteční atmosféru jsme se vypravili 9.12.2016 na vánoční trhy na Náměstí Republiky. Obdivovali jsme
dřevěný, vyřezávaný betlém s více jak čtyřiceti figurami v životní velikosti, umístěný uprostřed tržnice. Málokdo ví,
že tento betlém byl vyroben speciálně pro Plzeň a jeho autor si ho cení na tři milióny. Neopomenuli jsme se podívat ani na betlém v katedrále Svatého Bartoloměje, který má sice barokní vzezření, ale pochází až z období konce
druhé světové války. Prohlédnout si nepřebernou a rozmanitou nabídku ve všech stáncích nebylo v našich silách,
ale i tak jsme nějaké vánoční speciality ochutnali a drobné suvenýry si přivezli.

Mezi již tradiční akce patří společné zdobení perníčků našich obyvatel s dětmi z oddělení Ježků z 90 MŠ.
Malé děti ve věku tří až pěti let nás navštívily v jídelně DS „Kopretina“ 13.12.2016. V příjemné atmosféře se nám
podařilo společnými silami ozdobit všechny perníčky, které jsme upekli.

Slavnostní den nastal 14.12.2016, kdy u nás proběhl „Ústavní Štědrý den“. Již v dopoledních hodinách měli naši
uživatelé možnost navštívit zajímavý program v jurtě, kde vystoupila plzeňská dechovka „Vodrhovanka“, vedená
kapelníkem Lukášem Wiessingerem. Jejich repertoár se skládal z lidových písní jako jsou např. valčíky Spadl lístek
z javora, V pošumavském kraji, či směs sokolských pochodů od Františka Kmocha.

Kouzlo adventu
na DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
Další program pokračoval v odpoledních hodinách opět v jurtě, kdy jsme si společně s oblíbenou Senior kapelou
zazpívali vánoční koledy.

Tradiční štědrovečerní večeře s rybím i kuřecím řízkem a bramborovým salátem proběhla ve sváteční a slavnostní
atmosféře za tónů vánočních koled. Na vánoční výzdobě se velkou měrou podílely pracovnice v soc. službách
Lenka Tejčková a Martina Petrů, které vytvořily krásné a originální dekorace na štědrovečerní stůl.

Radost nám po roce opět přijely nadělit děti ze ZŠ Radčice 16.12.2016. Žáci si společně s paní učitelkou pro nás
připravili pásmo koled, recitací a sólové hry na housle a klarinet. Jejich vystoupení doprovázela na klávesy paní
učitelka Daovová, které za realizaci představení v našem Domově děkujeme.

Jedinečným zážitkem pro naše uživatele byla milá návštěva deseti studentů z Vyšší odborné školy zdravotnické,
managementu a veřejnosprávních studií, která se uskutečnila 19.12.2016. Studenti si pro naše uživatele připravili
hru Bingo, zazpívali a zahráli nám koledy a upekli pro nás dvě výborné buchty.

Posledním výletem v tomto roce byla návštěva kostela sv. Martina a Prokopa v plzeňské čtvrti Lobzy. Pan p. Barhoň
jen pro nás uspořádal 21.12.2016 speciální vánoční bohoslužbu, která byla pro naše zúčastněné obyvatele neobvyklým prožitkem.

Věříme, že společná práce celého kolektivu DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“ přispěla k nezapomenutelnému
adventu a příjemně prožitým vánočním svátkům našich uživatelů.
Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách pro nepedagogickou činnost, DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

ZŠ Růžovka
V úterý 13.12. jsme od rána s nadšením očekávali milou návštěvu. Jako každý rok i letos nás
ve Sněžence navštívila dítka z 26. ZŠ Růžovka
s vánočním vystoupením. Potěšit zdejší seniory
přišlo téměř 30 prvňáčků. Prožili jsme krásné
dopoledne, kdy poté, co jsme shlédli krátké
divadelní představení s vánoční tématikou,
došlo i ke společnému zpěvu. Šikovné žáčky
jsme ocenili potleskem a drobnou sladkostí.
Ivana Syrovátková,
pracovník v sociálních službách
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Vánoční vystoupení MŠ
Každoročním zpestřením adventního času je pro uživatele obou našich Domovů „Sedmikráska“ a „Čtyřlístek“
vystoupení dětí z MŠ. Letos nás navštívili malí kamarádi ze dvou mateřských škol, 51. a 81. MŠ Plzeň,
a v převlecích za čertíky vystoupili s pásmem mikulášských písniček a říkanek. Svým skotačením potěšili
seniory a ti je pak odměnili zaslouženým potleskem.
Nakonec děti rozdaly našim uživatelům dárečky, které
samy vyrobily.
Dana Macháčková,
pracovník v sociálních službách
pro nepedagogickou činnost
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Poděkování
Velké poděkování za vánoční koncert patří členům muzikálového souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni.
Dne 6.12.2016 od 16.00 hod. v Domově pro seniory „Sedmikráska“ a „Čtyřlístek“ se uskutečnil
vánoční koncert nazvaný „Vánoce na deset způsobů“. Vánoční písně a koledy zazpívali členové
muzikálového souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni. Bylo to pro mne po dlouhé době krásné pohlazení na duši. Muzikáloví herci a zpěváci naladili vynikající vánoční atmosféru.
Obyvatelka Irena Rybáková
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