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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

V našem domově se na oslavu těchto svátků připravujeme už několik 
týdnů. Ruční práce jsou v plném proudu a pod rukama našich uživate- 
lů vznikají krásné velikonoční výrobky a dekorace. Společné tvoření 
vzhledem k epidemiologické situaci neprobíhá skupinově ve spole- 
čenské místnosti, ale individuálně na pokojích našich uživatelů.  
Dezinfekce pracovních ploch a rukou našich seniorů je již dlouho 
samozřejmostí. Sociální kontakt je sice omezen, ale radost z dokon- 
čených výrobků také stojí za to. Ozdobou našeho domova jsou veli- 
konoční zajíci různých velikostí a barev, kteří jsou vyrobeni z vlny  
a skleněných lahví, dále naši výtvarníci zdobí vajíčka barevnou 
vlnou, kterou celé vajíčko pečlivě omotají. Na jiném pokoji se natírají  
ozdobné velikonoční věnce na bílo a jinde zas pomocí ubrouskové 
techniky vznikají vázičky a svícínky s velikonočními motivy.  
Těšíme se, že si náš domov jarně a velikonočně vyzdobíme a vzniklou 
atmosféru si opravdu vychutnáme. 
Všem přejeme radostné a pozitivní velikonoční svátky, negativní testy 
a mnoho optimismu do následujících dní.

Šárka Bartošková, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Petrklíč“

Velikonoční tVoření
příchodu jara pandemie naštěstí nezabránila a my můžeme vnímat všemi smysly probouzející se  
přírodu všude kolem nás. současně s teplými a svěžími dny přicházejí i velikonoční svátky. pro někoho 
jsou velikonoce vítáním jara a oslava nového života v přírodě a pro jiné nejvýznamnější křesťanský 
svátek v roce, přinášející naději pro všechny lidi.
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Volnočasové aktivity ve „Sněžence“
zimní období pomalu plyne, únor se chýlí ke svému konci a blízkost 
jara už ohlašují první sluneční paprsky. prodlužuje se den, přibývá 
světla a to samo o sobě vylepšuje náladu. toho se snažíme v našem  
domově plně využít. 
Na rukodělné práce je lépe vidět, aniž bychom museli celý den trávit pod 
umělým světlem. Také chuť protáhnout si tělo je o něco větší, udržovat 
si tak kondici na brzké jarní procházky. Aktivity nadále probíhají pouze  
individuální formou na pokojích, zájem uživatelů o ně trvá a tam,  
kde kondice už nedovoluje aktivní provádění činnosti, pomáhá alespoň 
povzbuzující popovídání, předčítání, zanotování.
Snažíme se, držíme se, vzájemně se povzbuzujeme v této nelehké době. 
Umožnění návštěv rodinnými příslušníky a přáteli rovněž významným 
dílem povzbudilo psychiku našich uživatelů. Věříme, že toto období  
překleneme co nejlépe a nadále se budeme moci věnovat našim  
oblíbeným činnostem.

Dana Macháčková, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Sněženka“



Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví  
a sociální péče ČR, Městský ústav sociálních služeb města Plzně, 

Klatovská 777/90, 301 00 Plzeň

VolBY Do VÝBoRU  
ZÁklADní oRGAniZACe

27. dubna 2021 
v seminární místnosti DZR „čtyřlístek“, kotíkovská 15

od 14.00 do 14.30 hod.  
a poté navštíví volební komise zařízení  

DoZP „nováček“ a DZR „Petrklíč“
V dubnu letošního roku se konají volby do výboru Základní organizace OSZSP ČR  

MÚSS města Plzně.

Do této doby ve výboru pracovaly tyto členky:
❚   Kurcová Helena – předsedkyně

❚   Kurcová Pavla – místopředsedkyně a zapisovatelka
❚   Stachová (Tolarová) Petra – hospodářka

❚   Barvíková Jana – revizor 

Do dalšího čtyřletého období se bude volit výbor o třech členech.  
Každý člen Základní organizace MÚSS může navrhnout svého kandidáta  

ze stran členů Základní organizace OSZSP ČR MÚSS města Plzně. 

Návrhy členů je nutné zaslat písemně, s datem a podpisem toho, kdo člena 
navrhuje. Každý navrhovaný člen musí se svou kandidaturou souhlasit.

Návrhy zasílejte na adresy členek volební komise nejdéle do 13. dubna 2021:
❚   Předsedkyně – Soukupová Lenka, DZR „Petrklíč“, Západní 1315/7, Plzeň

❚   Členka – Popelková Jitka, DZR „Petrklíč“, Západní 1315/7, Plzeň
❚   Členka – Vrzalová Jana, DZR „Čtyřlístek“, Kotíkovská 15, Plzeň

Z doručených návrhů bude sestaven seznam kandidátů, který při volbách  
bude předložen každému členu, který se dostaví k volbám.

Všechny členy Základní organizace MÚSS zveme na tyto volby a věříme,  
že budete mít zájem podílet se na volbě nového výboru, a tak si zvolit  

svého zástupce, kterému důvěřujete.

Na setkání s Vámi se těší výbor Základní organizace MÚSS města Plzně.

Kurcová Helena, předsedkyně ZO OSZSP ČR



Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR,  
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, Klatovská 777/90, 301 00 Plzeň

čeStnÉ PRoHlÁŠení
SoUHlAS S noMinACí

ve smyslu čl. 5) Volebního řádu ZO OSZSP ČR, MÚSS MĚSTA PLZNĚ

Do VÝBoRU Zo MÚSS MĚStA PlZnĚ  
oDBoRoVÉHo SVAZU ZDRAVotniCtVí A SoCiÁlní PÉče 

PRo VoleBní oBDoBí 2021 - 2025
Prohlašuji, že splňuji všechny podmínky kandidatury uvedené ve Stanovách ZO OSZSP ČR  

a Volebním řádem ZO OSZSP ČR.

Prohlašuji, že mi nejsou známy žádné okolnosti bránící ve výkonu funkce, které by byly v rozporu  
s posláním odborového svazu. V případě svého zvolení prohlašuji, že budu funkci vykonávat  

dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, dle svých nejlepších schopností a znalostí.

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………     Datum narození: ………………………...…………………

Člen odborové organizace ZO MÚSS města PLZNĚ OSZSP ČR, Klatovská třída 777/90 od: …….............………………

V Plzni dne: ……………………………………………………                                         Podpis: ………………....…………………………………………

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR,  
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, Klatovská 777/90, 301 00 Plzeň

nÁVRH členA / členkY Do VÝBoRU
Zo MÚSS Plzeň oSZSP čR

pro volební období od dubna 2021 do dubna 2025

Jako člena / členku do Základní organizace Odborového svazu MÚSS města Plzně navrhuji:

Jméno, příjmení: …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

Narození, pracovní pozice: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

a to pro volební období od dubna 2021 na čtyři roky. 

Výše nominovaný s mým návrhem souhlasí.

V …………………………………… dne ……………………………………     Podpis navrhovatele: …………….........…………………………………


