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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

Nechtěl jsem v případě jedno- 
rázového zvýšení vašich platů 
postupovat obdobným způsobem, 
jakým to dělá Vláda ČR ve spolu- 
práci s MPSV ČR a přidávat vám 
„nepatrné částky“, byť tyto repre- 
zentují deklarované a neustále  
publikované 5 až 10% zvýšení 
základních platů. Jsem přesvědčen 
o tom, že podobné zvýšení platů  
o několik málo „stoveček“ v nízko- 
příjmových kategoriích, kam pře- 
vážná většina vámi vykonávaných 
prací dle katalogu prací patří, nic 
moc neřeší a váš rodinný rozpočet 
to při „hrubém platu“ ve výši cca 
14 tisíc před nebo cca 14,5 tisíce 
po přidání opravdu „nevytrhne“. 
Chtěl jsem provést okamžité a pro 
zaměstnance opravdu poznatelné 
řešení s cílem získat pro naši orga- 
nizaci konkurenční výhodu na trhu 
práce.
Na rozdíl od ministryně práce  
a sociálních věcí ČR paní Marksové, 
na rozdíl od prezidenta Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb ČR  
pana Horeckého, na rozdíl od před- 
sedy odborových svazů ČR pana 
Středuly si již minimálně dva po- 
slední kalendářní roky uvědomuji, 

že situace v oblasti sociálních služeb  
je nikoli nestabilní, nikoliv vážná,  
nikoli kritická, ale dále již neudr- 
žitelná. Sociální služby jsou těsně 
před totálním kolapsem a je jenom 
otázkou, v kterém místě a v kterém 
čase ke kolapsovému stavu dojde, 
to znamená, je jenom otázkou kdy 
a kde dojde k omezování stávají- 
cích kapacit či dokonce k úplnému 
uzavírání jednotlivých, mnohde 
dlouhodobě poskytovaných, sociál- 
ních služeb.
Limitující faktor kolapsového stavu 
v sociálních službách v rámci celé 
České republiky je jednoznačný: 
„chybějící pracovní síla“.
Na rozdíl od všech výše jmenova- 
ných vysoce postavených osob je mi 
jasné, že situaci v oblasti pracovních 
sil v sociálních službách nelze řešit 
sliby typu, že od toho a toho data, 
které nastane nejdříve zhruba po půl 
roce od slibu, zvýšíme platy o tolik  
a tolik a to těm a těm. Jsem si  
vědom skutečnosti, že současnou 
situaci v oblasti pracovních sil  
v sociálních službách je nutno řešit 
viditelnými konkrétními kroky reali- 
zovanými tady a teď, tedy ve chví- 
li, kdy v sociálních službách ještě  

Prosím, odměňte se!
vážené kolegyně, vážení kolegové,
pokud jste při přebírání tohoto zpravodaje múss plzeň a k němu  
přiložené výplatní pásky za měsíc duben tohoto roku pocítili alespoň  
trochu uspokojení a ocenění vaší práce, pak vězte, že se stalo jenom to,  
co bylo mým cílem a co jsem si velice přál.
od počátku měsíce dubna došlo u všech našich řadových zaměstnanců 
(nikoli u vedoucích zaměstnanců múss plzeň či u zaměstnanců ředitelství 
múss plzeň) na základě mého rozhodnutí k podstatnému jednorázo- 
vému zvýšení platů. výši jednorázového zvýšení vašich platů jsem volil  
v takové výši, abyste toto zvýšení ve vašich „výplatních sáčcích“ skutečně 
zaregistrovali. 

nějaké pracovní síly jsou, tedy  
ve chvíli dokud sociální služby, díky 
enormnímu pracovnímu vypětí stá- 
vajících pracovníků, ještě fungují.
Z výše uvedených důvodů jsem  
v rámci naší příspěvkové organizace 
přistoupil k okamžitému razantní- 
mu řešení.
K již probíhajícím programům za- 
měřeným na získávání pracovních 
sil, které uplatňujeme v posledních 
dvou letech, a které se nám díky 
vyprázdněnému trhu práce ne vždy 
daří, jsem ve smyslu stabilizace 
stávajících pracovníků organizace 
rozhodl o přehodnocení jednotli- 
vých skupin nákladů v rámci schvá- 
leného rozpočtu MÚSS Plzeň pro 
letošní kalendářní rok s cílem snížit 
náklady na materiál a služby a zvý- 
šit na jejich úkor náklady osobní, 
nebo chcete-li náklady mzdové.
Své rozhodnutí jsem zpracoval 
do „Sdělení ředitele MÚSS Plzeň 
3/2017“, projednal s náměstkyní 
primátora města Plzně, paní Bc. 
Evou Herinkovou, seznámil s ním 
paní ředitelku zřizovatelského od- 
boru Magistrátu města Plzně, paní 
PhDr. Helenu Knížovou a přednesl 
jej v poradě vedení MÚSS Plzeň. 
Na základě výše uvedeného jsem 
opravdu šťastný, že jsem od počátku 
minulého měsíce při zachování 
všech dosud vyplácených složek 
platu mohl jednorázově zvýšit  
platy vás všech, řadových zaměst- 
nanců, kuchařů, řidičů, pradlen,  
údržbářů, ..., zejména pak za- 
městnanců v přímé obslužné péči  
o uživatele, u zaměstnanců zařaze- 
ných na pozici „pracovník v sociál- 
ních službách“, „sociální pracovník“ 
či „všeobecná zdravotní sestra“.

Pokračování na straně 2.



Dokončení ze strany 1.
Prosím, přijměte toto zvýšení platů 
jako způsob mého hlubokého uznání 
vůči vám všem, kteří v současné 
době děláte svou práci nejen za 
sebe, ale i za dlouhodobě chybějící 
zaměstnance, jako mé poděkování 
vám všem, kteří vykonáváte své 
pracovní povinnosti nad rámec  
obvyklé pracovní doby, jako výraz 
mé hluboké úcty k vám samotným 
i k osobám vašich blízkých za vaše 
působení u zaměstnavatele na úkor 
Vašich rodin či přátel.
Jsem velmi hrdý na to, že mohu 
spolupracovat s tak skvělými a zod- 
povědnými zaměstnanci, kterými 
jste vy, a jsem jednomu každému 
z vás velice vděčný za to, že naši 
uživatelé, kteří do nás vkládají své 
naděje spojené s péčí o jejich osoby, 
dosud na kvalitě poskytované péče 
nepocítili jakékoli naše problémy  
s nedostatkem pracovníků.
„Klobouk dolů!“ před vámi odvá- 
děnou každodenní prací pro naše 
uživatele.
Velmi dobře si uvědomuji, že jste  
v souvislosti s chybějícími zaměst- 
nanci v práci přetěžováni, že jste 
unavení, že se u mnohých projevují  
známky tzv. vyhoření. S mými  
spolupracovníky se snažíme získat 
nové zaměstnance mnoha různými 
způsoby, opravdu vám chceme  
ve vaší nelehké situaci pomoci, 
ulehčit vám vaši každodenní psy- 
chicky i fyzicky velmi namáhavou 
práci. Nicméně stav na trhu práce, 
jehož otevření pro zaměstnance  
z cizích zemí všemožně zabraňují  
jak odbory, tak Vláda ČR, nám  
v oblasti získání nových zaměst- 
nanců nedává takřka žádné naděje.
Věřím, že realizované jednorázové 
zvýšení platů, platné od dubna  
tohoto roku pomůže k udržení 
v naší organizaci vás, stávajících 
zaměstnanců, stejně jako že dá 
pozitivní signál, který ovlivní roz- 
hodování u osob zvažujících mož- 
nost zaměstnání v MÚSS Plzeň.
Myslím, že se dnes vy, naši 
zaměstnanci, už při součtu všech 
složek platu nemusíte stydět říci  
nahlas jaký je váš průměrný 

Prosím, odměňte se!

Velikonoční bohoslužba
V dubnu jsme se jako každý rok v období velikonočních svátků  
vydali na bohoslužbu do kostela svatého Martina a Prokopa  
v plzeňské čtvrti Lobzy. 
Tentokrát jsme vyrazili společně s uživateli z domova pro seniory  
„Kopretina“. Pan farář dal každému přítomnému požehnání,  
za nás všechny se pomodlil a nakonec jsme si společně zazpívali 
známé české písně.

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách  
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

měsíční plat, a jsem opravdu rád 
za to, že jsem k tomu mohl alespoň 
částečně přispět. Myslím, že se 
současnou průměrnou výší vašeho 
platu můžete dokonce mezi stejně 
zařazenými zaměstnanci u jiných 
poskytovatelů s hrdostí chlubit.  
Jsem hluboce přesvědčen o tom,  
že si za vaši práci váš současný  
plat skutečně zasloužíte a že je 
minimálně zcela adekvátní vámi 
každodenně odevzdávané práci.
Děkuji vám za dosavadní spolu- 
práci a opravdu si přeji a doufám,  
že spolu budeme ještě dlouhou  
dobu společně pracovat ku pro- 
spěchu našich uživatelů.
Jsem vám kdykoli k dispozici pro 
vaše návrhy, náměty a nápady  
týkající se řešení současné situace  

v oblasti poskytování sociálních 
služeb naší organizací.
A několik slov závěrem: 
Dnes jste našli ve svém „výplatním  
sáčku“ proti předešlým výplatám  
nějaké peníze navíc, peníze, se kte- 
rými jste ve svých dosavadních 
rozpočtech nepočítali. Prosím, po- 
užijte je na to, abyste sebe či své 
blízké nějakým hezkým způsobem 
„odměnili“! Kupte si za ně, nebo  
za jejich část, něco, co vám či vašim 
blízkým udělá opravdovou radost! 
Zasloužíte si to! 
Přeji vám všem do vašeho dalšího 
soukromého i profesního života 
všechno nejlepší.
S hlubokou úctou

Ing. Vladimír Chuchler,  
ředitel MÚSS Plzeň



„Kropenatá slepičko, snes nám jedno vajíčko...“
Jsou dva okamžiky, které nemůžeme 
opomenout v rozvrhu akcí, jež náš 
Domov pro své seniory připravuje. 
A to je pravidelné setkání s malými 
kamarády z plzeňských mateřských 
škol. Před Vánoci a Velikonocemi 
přichází a přijíždí potěšit uživatele 
svým vystoupením 51. a 81. MŠ. 
Děti z prvně jmenované za uživateli 

dojíždí až ze Slovan. Což naprosto 
nesnižuje kvalitu jejich vystoupení! 
Na druhou stranu, 81. MŠ, Locho- 
tínská školka, 12.4.2017 měla mezi 
sebou chlapce, který svojí třídu 
doprovázel na kytaru. Všem to do- 
hromady skvěle ladilo. Děti z obou  
školek na naše uživatele opět 
nezapomněly a obdarovaly každého 

vlastnoručně vyrobeným přáníčkem. 
Děkujeme tímto dětem a jejich uči- 
telkám za příjemně strávené chvíle  
a tím pádem také za radost a úsmě- 
vy na tvářích našich uživatelů. 

Radka Vondrášková,  
pracovník v sociálních službách  

pro nepedagogickou činnost,  
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“



Čarodějný rej
V DZR „Čtyřlístek“ a DS „Sedmikráska“, tak jako mnozí 
v okolí i my v závěru dubna Pálíme čarodějnice. Většinou 
to pojímáme jako první akci po zimě, která se odehrává  
na zahradě Domova. Letos jsme ale byli díky počasí nuceni 
se přemístit do jídelny Domova. 
27. dubna 2017 ve 14.00 hod. se zde sešli uživatelé, aby si 
vyslechli koncert pana Miloše Chaloupky a paní Petry.  
Mnozí si pobrukovali s nimi a někteří se v závěru dali  
dokonce i do tance. Občerstvení ve formě pečených  
klobás (hořčice, chleba) a čaje si vzaly na starosti čaro- 
dějnice hrůzné i milé, veselé, shnilé i spanilé...

Radka Vondrášková, pracovník v sociálních  
službách pro nepedagogickou činnost,  
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“

Hody, hody doprovody
Hlavním tématem v dubnu byly u nás ve „Sněžence“,  
tak jako ve většině domácností, Velikonoce. Ústřední téma  
se odráželo ve všech aktivitách, které zde probíhaly.  
Vzpomínali jsme na zvyky a tradice, trénovali paměť 
tematicky zaměřenou na toto období, barvili vajíčka, zdobili 
společné prostory a samozřejmě pekli velikonoční beránky. 
Na zelený čtvrtek jsme uspořádali velikonoční posezení 
a po dlouhých a náročných přípravách jsme si užili hezké 
odpoledne plné hudby, dobrého jídla a pití.

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách  
pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“



Křížem Krážem Po Zambii
Poslední dubnový čtvrtek jsme měli možnost díky barvitému vyprávění vysokoškolského studenta 
nahlédnout do tajů vzdálené Zambie ležící v jižní Africe. Tento pro nás nevšední zážitek nám umožnil 
Chipo, pocházející z právě zmiňované země, docházející k nám do „Sněženky“ na praxi. Dozvěděli  
jsme se něco z tajů místní kuchyně, životního stylu a překrásné přírody. Děkujeme za krásnou  
prezentaci a zážitek z „cestování“ v pohodlí našeho Domova.

Ivana Syrovátková, pracovník v sociálních službách pro výchovnou činnost, DZR „Sněženka“

Velikonoční posezení
Jak se již stalo v našem Domově „Čtyřlístek“ a „sed- 
mikráska“ zvykem, tak i letos jsme uspořádali pro  
naše uživatele velikonoční posezení. sešli jsme se  
v jídelně a to ve čtvrtek 13. dubna.
Tentokrát jsme do vytvoření pásma velikonočních 
básniček a zpívání veselých písniček s jarní tématikou 
zapojili i některé naše uživatele, kteří tak rádi přispěli  
k dobré zábavě všech posluchačů. Podávala se káva  
a každý dostal velikonoční vajíčko z lineckého těsta, 
ozdobené čokoládovou polevou. Vajíčka napekly naše 
uživatelky v rámci kroužku kuchařského minima. Pásmo  
tradičních říkadel, básniček a písniček uzavřelo  
symbolické vyšlehání pomlázkou, kdy se naši „hoši“  
chopili pomlázek pletených z proutí se stužkami  
a omladili jimi naše „děvčata“. Posezení zahájila a ukon- 
čila pravá řehtačka, která nemůže chybět při koledě.

Dana Macháčková, pracovník v sociálních  
službách pro nepedagogickou činnost,  
DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“



„jitřenKoVsKý“ sedmiboj
V měsíci dubnu se střídalo počasí jako na houpačce, a tak nás často zahnalo pod střechu. Nám to ale náladu  
nezkazilo a v našem zařízení jsme uspořádali sportovní sedmiboj. Všichni uživatelé se zúčastnili sedmi  
disciplín jako například: skoku do dálky, hodu míčkem na cíl, shazování kuželek a dalších. Z pracovníků  
DS „Jitřenka“ se stali rozhodčí a publikum zároveň. Všichni jsme si to moc užili. Výsledky byly nakonec  
velice těsné a všichni sportovci se dočkali zasloužených diplomů. Jelikož se nám toto dopoledne velice líbilo, 
ihned jsme si naplánovali další turnaj a všichni už začali vymýšlet další disciplíny, ve kterých by se dalo soutěžit. 

Monika Strychová, PSS pro výchovnou nepedagogickou činnost, DS „Jitřenka“



Velikonoční týden  
na ds „Kopretina“ a dZr „Petrklíč“
Od modrého pondělí až po zelený čtvrtek 
jsme prožívali společně sváteční velikonoční 
čas nejvýznamnějšího křesťanského svátku.  
V pondělí dopoledne proběhl velikonoční  
jarmark výrobků našich uživatelů a v odpo- 
ledních hodinách se v jurtě uskutečnil koncert 
křesťanské kapely „Krpál“. Členové této kapely 
jsou studenti z různých vysokých škol a při- 
pravili si pro nás písně s velikonočním  
poselstvím. Program proložili také čteným 
slovem z Bible o ukřižování a zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista. Našim obyvatelům se koncert  
se sváteční atmosférou moc líbil a mladé  
hudebníky odměnili hlasitým potleskem.

Na zelený čtvrtek jsme společně prožili  
velikonoční čas popíjením kávy a pochutnáním 
si na sladkém zákusku. Program velikonoční 
kavárničky byl vyplněn také četbou veliko- 
nočního příběhu a zdobením vajíček. A proč  
je čtvrtek vlastně zelený? Na zelený čtvrtek  
je lidovým zvykem jíst špenát, ale to s duchov- 
ním obsahem Velikonoc vůbec nesouvisí. 
Název zelený čtvrtek vznikl vlastně omy-
lem, přesmyčkou původního německého názvu  
Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Grün- 
donnerstag (zelený čtvrtek). Takže zelený  
čtvrtek by se měl jmenovat lkavý čtvrtek.

Šárka Bartošková, pracovník v sociálních  
službách pro nepedagogickou činnost,  

DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“
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Bohoslužby se účastnila i paní Anna Srbová, která nás 
s profesionalitou jí vlastní doprovázela na kostelní  
varhany. Paní Anna si také zavzpomínala na příhodu ze 
svého dětství, která se týká právě tohoto kostela. 
Kostel byl během 2. světové války bombardován  
a byla poškozena střecha, která vyhořela. Lidé po válce 
společnými silami poškozenou střechu opravovali,  
a aby přemístili střešní tašky z přízemí až do vysoké 
kostelní věže, vytvořili lidský řetěz. Lidé si podávali 
střešní tašky z ruky do ruky. V tomto řetěze pomáhala  
i pětiletá Anička. Když jí nechtěně střešní taška vypadla 
z ruky a rozbila se o zem na malé kousky, malá Anička  
se rozplakala. Paní Anna Srbová vzpomíná na laskavá  
slova své maminky, která ji nehubovala, ale naopak 
utěšila slovy: „Anuško, neplač, víš, tam na ty špičky  
na věži budou potřebovat malý kousky“.
Děkujeme panu faráři páteru Barhoňovi za pozvání 
a uskutečnění mše, při které si naši uživatelé mohli 
připomenout křesťanské poselství Velikonoc, kdy vzkří- 

šením Ježíše Krista nám Bůh otevřel cestu ke spáse  
a k věčnému životu v Božím království. 
Také děkujeme za čokoládová velikonoční vajíčka,  
kterými nás pan Barhoň na rozloučenou obdaroval.

Šárka Bartošková, pracovník  
v sociálních službách pro nepedagogickou činnost,  

DS „Kopretina“ a DZR „Petrklíč“

Velikonoční bohoslužba v kostele sv. martina  
a Prokopa pro obyvatele z ds „Kopretina“
v čase velikonočním jsme uskutečnili 26. dubna 2017 další návštěvu kostela sv. martina a prokopa v plzeňské 
čtvrti lobzy. někteří naši uživatelé se zde setkali se známými obyvateli z DzR „sněženka“, které již dlouhou  
dobu neviděli a ze společného setkání měli velkou radost. 


