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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

NoviNky ve stravováNí 
zaměstNaNců  
a výši úhrad za stravu  
od 1. červNa 2021
stravování v naší organizaci je umožněno všem zaměstnancům,  
kteří mají se zaměstnavatelem, kterým je múss města plzně sjed- 
naný pracovní poměr uzavřený na základě pracovní smlouvy.  
a to buď formou závodního stravování nebo stravenek, není-li 
možnost se přímo stravovat na některém z pobytových zařízení  
v rámci múss plzeň.
Způsob, formy stravování a okruh strávníků v Městském ústavu  
sociálních služeb vymezuje v souladu s platnou legislativou Kolektivní 
smlouva a metodický pokyn evidenční číslo MP 011 - E Stravování 
zaměstnanců MÚSS Plzeň.
U první z forem stravování zaměstnanců v MÚSS Plzeň, kdy strávní- 
ci odebírají stravu z vlastních zařízení závodního stravování, tedy  
ze „Stravovacího provozu Lochotín“ nebo z „Vyvařovny pro důchodce 
Skvrňany“, dochází k 1.6.2021 ke snížení nákladů hrazených zaměst- 
nancem, a to ze stávajících 25,- Kč na nově 20,- Kč. 
Ke změně dojde také u formy stravování zabezpečované prostřed- 
nictvím jiné právnické osoby, tj. pomocí stravenky. Od 1.6.2021 se zvýší 
její nominální hodnota z dosavadních 60,- Kč na 80,- Kč. Zároveň se  
od 1.6.2021 upouští od papírové stravenky, která bude nahrazena 
elektronickou platební kartou, e-stravenkou. Kartu zajistí a vydá 
zaměstnavatel každému zaměstnanci bezplatně. V případě její ztráty 
a nutnosti vystavení nové, bude poplatek ve výši 150,- Kč již uhrazen 
zaměstnancem. 
Současně s kartou vznikne všem zaměstnancům osobní účet, ke kte- 
rému získají přístup - PIN kód. Ten bude předán společně s kartou.  
Aktivaci účtu si již každý provede sám prostřednictvím aplikace  
Můj Up společnosti Up Česká republika s.r.o., kterou lze stáhnout  
do telefonu nebo přes PC na webových stránkách této společnosti.  
Hodnota příspěvku na stravování pak bude zaměstnanci připsána 
na jeho účet/e-stravenku nejdéle do 15. dne v měsíci následujícím  
po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci na příspěvek nárok. 
Výše uvedenou e-stravenkou společnosti Up Česká republika s.r.o.  
je možné platit v obchodech a restauracích označených logem spo- 
lečnosti Up Česká republika kontaktně, bezkontaktně i pomocí Apple 
Pay a Google Pay. Ekonomické a personální oddělení MÚSS Plzeň

děkujeme,  
že na nás myslíte…
Spotřeba respirátorů v domově DZR 
„Petrklíč“ je stále vysoká. Sice se zdá, 
že pandemie ustupuje, přesto je nutné, 
aby personál z preventivních důvodů 
respirátory stále používal při každém 
kontaktu s obyvateli našeho domova. 
Jsme proto moc vděčni za dar 1000 ks 
respirátorů, který nám předala starostka 
městského obvodu Plzeň 1 Ing. Helena 
Řežábová spolu se senátorem a staros- 
tou městského obvodu Plzeň 2 Lumírem 
Aschenbrennerem. 
„Uplynulý více než rok byl velmi ná- 
ročný pro nás pro všechny a respirátory 
se staly součástí naší práce, jsme proto 
rádi, že se nám dostalo takovéhoto daru, 
jenž bezezbytku využije náš personál. 
Děkujeme.“ 
Těmito slovy díků a vděčnosti převzala 
dar 1000 ks respirátorů vedoucí zdravot- 
ní péče Pavla Kurcová společně se sociál- 
ní pracovnicí Bc. Ivetou Zvoníkovou.

Šárka Bartošková, pracovník  
v sociálních službách pro základní 

výchovnou nepedagogickou činnost, 
DZR „Petrklíč“



cesta za čarodějNým 
pokladem
ani v letošním roce nás mocná čarodějnice nezklamala a navštívila 
naši zahradu, aby udělala radost uživatelům v podobě ukrytého 
pokladu.
Nebylo to však „zadarmo“. Během cesty museli všichni prokázat 
například svoji odvahu při přecházení močálu, bystrost při hledání  
a pečlivost při vybarvování kocoura, dobrou paměť při zapamatování 
zaříkávadla ČURI-MURI-JA-GA-GA, zručnost a trpělivost při navlé- 
kání náhrdelníku, ale i počítání lístečků a kvítků na výrobu lektvaru...
A protože se všem podařilo všechny úkoly splnit - čarodějnice se 
odvděčila každému „plyšovým dárkem“ i malým pamlskem. 

Bc. Jana Jakubcová, vedoucí útvaru Výchova, DOZP „Nováček“

přírodu uklízel i „Nováček“
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá  
na území celé České republiky. Jejím cílem je nejen uklidit 
nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky, ale dal- 
ším smyslem je posílení vztahu k přírodě. 
A tak právě my jsme se v „Nováčku“ rozhodli, že tímto způsobem 
pomůžeme přírodě a více se s ní seznámíme. Tak jsme si vzali  
rukavice, pytle a procházkou kolem „Nováčku“ jsme vyklidili pár 
křovíček... Tím jsme se naučili, že příroda je pro nás velmi důležitá 
a je krásná bez odpadků... 
S nasbíranými odpadky jsme zamířili přímo k určeným kontejne- 
rům a když jsme dorazili do Nováčku, tak k nám „od přírody 
přistála“ sladká odměna s obrázkem zeměkoule. Snažíme se tímto 
ukázat na důležitost sběru odpadu nejen po nás, i po ostatních,  
ale především ho v přírodě nevytvářet.

Šárka Sojková, pracovník v sociálních službách pro základní 
výchovnou nepedagogickou činnost, DOZP „Nováček“





rozvolňujeme v „petrklíči“
s postupujícím celoplošným očkováním a pozvolným rozvolňováním 
se můžeme konečně více nadechnout a začít si užívat společných setká- 
vání a aktivit i v našem domově. v dodržování protiepidemiologických  
opatření samozřejmě nepolevujeme. nadále dbáme na zvýšenou  
desinfekci prostor, pomůcek, zvýšenou hygienu rukou, omezujeme počet 
osob v uzavřených prostorách atd.

Již začala probíhat společná cvičení 
a trénování paměti za pěkného 
počasí na zahradní terase. Přála bych 
vám slyšet a vidět radostné reakce 
některých našich obyvatel, když se 
dozvěděli, že se již mohou scházet  
na společné snídaně a obědy v jídelně.
Někteří se již navštěvují na poko- 
jích nebo spolu tráví čas společnými 
procházkami po naší zahradě. Dny 
v našem domově začaly plynout 
radostněji i s ohledem na pestřejší 
nabídku aktivit. Těšíme se na obno- 
vení společných bohoslužeb, na zpí- 
vání s paní Svatkou Novákovou  
a na venkovní kulturní pořady. 
Pro naše klienty je i dobrou zprá- 
vou možnost vycházek mimo areál  
našeho domova a možnost prodlou- 
žení návštěv jejich blízkých a přátel. 
Věříme, že letošní léto bude plné  
hezkých zážitků a neobyčejných dní.

Šárka Bartošková, pracovník  
v sociálních službách pro základní 

výchovnou nepedagogickou činnost, 
DZR „Petrklíč“



Bude lépe
život se pomalu vrací do normálních kolejí. všichni se určitě 
těšíme z nastalé situace. Doufáme, že ustupující pandemie  
a proočkování většiny společnosti urychlí návrat do „normál- 
ního“ života. 
Postupné rozvolnění i u nás v domově dovoluje částečnou změnu  
v konání terapií. My i uživatelé jsme rádi, že se budeme moci  
v menších skupinkách setkávat na společných terapiích. Samozřej- 
mě, že individuální terapie, které jsme po celou dobu pandemie 
prováděli, měly veliký smysl. Při nich se totiž s klientem dostáváme 
do úplně jiného vztahu, než při skupinových akcích. Víc se dozvíme 
o něm, o jeho rodině, o jeho zájmech a vůbec o jeho životě. 
Skupinové setkání má zase výhodu společného prožitku. Těšíme 
se na společné tvoření, zpívání, cvičení, vzpomínání. Ale hlavně  
na setkávání. Přikládám pár fotografií s „lockdownového“ období. 
Věřím, že příště to už budou záběry společenství lidí, kteří jsou  
spolu rádi. Daša Čábalová, vedoucí pracovníků 

pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, DZR „Čtyřlístek“
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Je máj, příroda se již naplno probudila, zahrady 
jsou samý květ, ptačí cvrlikání se ozývá z korun 
sytě zelených stromů a tak by to měl být čas jako 
stvořený pro příjemné posezení venku na lavičce, 
či k občerstvující procházce. 
Letos ale nejsou májové dny a podvečery tak teplé, 
jak bychom čekali. Některé předešlé týdny vanul 
chladnější vítr a sluníčko se co chvíli schovávalo  
za šedá mračna. Když pomineme vítr, alespoň pra- 
videlná dešťová závlaha vydatně osvěžila jarní zeleň 
a vše začalo bujně růst. 

A tak jsme i my ve „Sněžence“ využili příležitosti 
pro pěstování a osázeli jsme si truhlíky na zahradě 
okrasnými květinami a letos již podruhé jsme si  
zasadili do dvou velkých květináčů rajčata. Teď už 
je zapotřebí jen dobré péče a dostatek sluníčka,  
abychom se dočkali dobré úrody. Pokud nám počasí 
přeje, přesouváme se do zahrady k procházkám  
a posezení v jarní zeleni.

Dana Macháčková, pracovník v sociálních službách 
pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, 

DZR „Sněženka“

„sNěžeNka“ v květNu


