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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

Stavební úSilí  
na „nováčku“
Mnozí z vás jste určitě zvědaví, jak pokračuje re- 
konstrukce spojovacích krčků a přístavba skladu  
v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením 
„nováček“. tak níže přinášíme malou ochutnávku, 
jak se stavba vyvíjela až do dnešních dnů.

Přístavba skladu,  
který je propojen  
s bývalou prádelnou

Pokračování na straně 2.



Stavební úSilí na „nováčku“

už se moc těšíme, až bude dílo dokonáno! tak nám držte palce, ať se vše podaří.
Věra Kotrbatá, vedoucí útvaru DOZP „Nováček“

Základy chodby

Stavba vlastní chodby  
a výtahové šachty

a už máme okna, střechu i schody

nová multifunkční místnost





Sbohem,  
nezapomeneme…

Dne 28. 3. 2021 se ve „Čtyřlístku“ zastavil čas, když ráno 
dotlouklo srdce naší kolegyně a přítelkyně, zdravotní  
sestry mirky obrtlíkové.

Smíšku, blázínku, kolegyně, pro mnohé kamarádko, milovni- 
ce zvířat, lidí a muziky, neřízená střelo, srandistko, občas jsi 
byla na zabití, občas k pomilování. Byla jsi jedna z nás, jedna 
ze „Čtyřlístku“...

Zatím jsme se nesmířili s tím, že tě už neuvidíme. Už si ke 
mně ráno nepřiskotačíš pro karamely, kterých si se smíchem 
nacpeš plnou kapsu i pro ostatní. 

Někdy není život fér, ani k tobě nebyl. Neměla jsi to lehké,  
ale do poslední chvíle jsi chtěla do práce, kterou jsi milovala, 
do party, kam jsi patřila. Už tě to nebylo dopřáno. 

Je mně líto, že jsi neměla dost sil poprat se s nepřízní osudu. 
Budeš nám chybět.

Snad jsi konečně našla svůj klid. 

Sbohem Miruš, nezapomeneme! 

S láskou  
Eva Žípková, Lenka Rundová, sestry  
a všichni zaměstnanci ze „Čtyřlístku“



Předjaří ve „Sněžence“
zima se letos nechtěla jen tak lehce vzdát a v některé dny se nám 
ještě v březnu citelně připomínala. skutečné jaro by už uvítal  
nejeden z nás. více sluníčka a možnost procházek a rozhlédnu-
tí po zahradě našeho Domova, by přineslo radostnější náladu  
našim uživatelům. 
Zatím trávíme čas uvnitř pokojů a tam se nyní soustředí naše  
zájmové činnosti. Pracujeme dle možností u stolu na pokoji nebo  
na příručních stolečcích u lůžka. Nezapomínáme ani na podporu  
fyzické kondice cvičením, protahovacími, posilovacími cviky,  
udržováním jemné motoriky rukou při procvičování s molitano- 
vými nebo masážními míčky a overballovými míči. Ty uživatelé 
promačkávají, rotují s nimi v prstech apod. Na nadcházející pro- 
cházky po zahradě udržujeme v kondici i dolní končetiny.
A jelikož se blíží Velikonoce, tvoříme jarní dekorace, letos vyho- 
tovené z papíru, protože barvení vajíček odložíme na příští rok,  
až se k jejich zdobení budeme moci sejít společně mimo pokoje.  
Velikonoční svátky nám též připomněly i děti ze 70. MŠ Plzeň.  
Poslaly našim uživatelům krásná velikonoční přáníčka, která je  
potěšila roztomilými obrázkovými motivy a vřelým přáním od dětí 
a jejich paní učitelky. 

Dana Macháčková, pracovník v sociálních službách  
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Sněženka“
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vítáMe jaro báSní
„v každém z nás je kousek básníka“, tak znělo zadání aktivity,  
která proběhla v našem domově v rámci ergoterapeutických  
činností. příchod provoněného jara nás totiž motivoval zkusit 
si složit vlastní báseň. nejkrásnější roční období s sebou přináší  
velké změny v probouzející se přírodě a to se naši básníci pokusili 
vyjádřit ve svých dílech. 
Samozřejmě, že nejprve se nápad pokusit se zrýmovat vlastní poezii  
setkal s odmítnutím a nedůvěrou ve vlastní básnické schopnosti,  
ale nakonec se do díla postupně všichni pustili. Celkem se zúčastnilo 
více než deset uživatelů, někteří psali verše své vlastní, jiným se vyba- 
vovaly říkanky a básničky z dětství a mládí. Jak naši básníci uspěli,  
můžete sami posoudit z několika ukázek.
Věřím, že se vám při čtení mihl úsměv na tváři a básně se vám líbily. 
Tak i za vás, milí čtenáři, děkuji všem, kteří v sobě našli tolik odhod- 
lání a do skládání poezie se pustili. Myslím, že opravdu může platit,  
že v každém z nás je kousek básníka.

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

Černobílé sojky, čejky,  
vesele nás zdraví,
přišlo jaro do parčíku  
u nás v Petrklíči.
Sluníčko nás vylákalo,  
svěží vánek pohladil,
nový život zase přišel  
i když řádí covid - vir.
Trávníky se zelenají,  
sedmikrásky rozkvétají,
mezi nimi bohatě  
raší květy kosatce.
A my nahlas  
všem vám řeknem, 
že jsme rádi na světě.

paní Anna Š.

Jaro přišlo mezi nás, 
nebude už velký mráz.
Sluníčko už hodně svítí,
rozkvétá nám jarní kvítí.
Děti už si venku hrají,
ptáčci k tomu cvrlikají.

paní Helena P.

Haló, haló, je tu jaro.
Sluníčko je tady zpátky,
budem slavit jarní svátky.
Zelená se travička,
budem barvit vajíčka.
Obarvíme kraslice
a jsou tu Velikonoce.

paní Anna B.

Sluneční paprsky  
naše vrásky pohladí,
a na rtech  
nám úsměv vyloudí.

paní Jiřina K.

Jaro přišlo k nám,
bude brzo máj.
Slunce svítí, kvítí kvete,
radost z toho mám.

paní Libuše K.


