
ŘÍJEN 2020 

U V N I T Ř  T O H O T O  
V Y D Á N Í :  

strana: 

ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

 Úvodní slovo ředitele 

 

Vážení spolupracovníci, 

nechtěl jsem dnes nic psát, protože je to stále dokola a bojím se, že ještě dlouho 
bude. Hrajeme si novou hru. "Chodí kovid okolo, ani nedívej se na něho". 

Máme za sebou tři vzrušené týdny. Všichni to zvládli úžasně, je třeba jen 
poděkovat. Všem! Bohužel kovid si hraje sám. Tak máme další opatření. Asi 
budou i narůstat. 

Léčebna si vytvoří vlastní fond na odměny pro ty, kterých se přímo infekce týkala. 
Prvá odměna přijde v platu v prosinci. Na rozdíl od státu, který se oproti slibům, 
které před volbami dal, úspěšně zpozdil o jeden měsíc (snad jen jeden), budou 
tyto prostředky odděleny od ostatních fondů HL a budou vyplaceny! Prosím 
všechny, ať se dívají s důvěrou dopředu. Vývoj vakcíny pokračuje. Stát už snad  
i napřed zakoupil velký počet dávek. Bude nám potom veseleji. Tedy těm 
očkovaným. 

Musíme si věřit. Přeji všem klid a zdraví.                
 
 

 

Úvodní slovo ředitele 1 

Aktivní účast v Běhu pro 
Lindu 

1 

Český den proti rakovině 

Pohyb osob s omezenou 

hybností  

Seznam příloh 

2 

2 

2 

Zpráva z jednání RŘ HL  

č. 11 ze dne 21. 9. 2020 

3 

Personální oddělení 

informuje 

Ambulance v době 

covidové v HL 

4 

 

4 

 Aktivní účast v Běhu pro Lindu 

 

Místní spolek Rozběháme Luži vytvořil úspěšný projekt Léto pro Lindu sloužící k 
podpoře čtrnáctileté dívky, která před několika měsíci přestala cítit dolní konče-
tiny a zůstala na invalidním vozíku, aniž by před tím utrpěla úraz. Linda je však 
velká bojovnice a my bojujeme s ní.   

Celá akce vyvrcholila v sobotu 20. 9. 2020 u hradu Košumberk, kde startoval 
závod  na 8 km a také rekreační běh na 4 km. Areálem Hamzovy léčebny vedl 
dětský překážkový běh na 1 km, děti se zde mohly v bezpečném prostředí nejen 
pohybovat, ale i učit lidské solidaritě.  

 

Běhu se aktivně zúčastnili mnozí zaměstnanci HL a uhrazením dobrovolné sumy 
startovného přispěli k částce 357.000 Kč, kterou tento projekt dokázal získat. 
Předání šeku Lindě a jejím rodičům bylo dojemné završením dne plného sportu, 
zábavy, ponaučení.  

O doprovodný program se postarala stanoviště Červeného kříže a České spoři-
telny. Kulturu dodal Ochotnický spolek MUČIDLA z Kameniček, když zahrál po-
hádku Hrátky s čertem.  

MUDr. V. Volejník, CSc. 
      ředitel léčebny 

Mgr. Jana Pauerová 
asistentka ředitele 
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Podpora Českého dne proti rakovině  

Ve středu 30. 9. 2020 se uskutečnil již 24. ročník sbírkové akce Český den 
proti rakovině. Navzdory složité společenské situaci se podařilo tuto akci 
opět podpořit, a to jednorázovou objednávkou 150 ks žlutých kvítků mě-
síčku lékařského přímo pro Hamzovu léčebnu. Jednotlivá kvítka byla poté 
zakoupena zaměstnanci, kteří tímto přispěli částkou 3.200 Kč na boj proti 
rakovině.  

Nutno dodat, že se tento ročník podařilo podpořit ve spolupráci se skauty 
z Luže a ze Skutče díky jejich vstřícnému přístupu jak k předání objednáv-
ky, tak k přebrání finanční částky. Celorepublikovou veřejnou sbírku zorga-
nizovala nezisková organizace Liga proti rakovině Praha z. s.   

                                                                                                       

V areálu Hamzovy léčebny byly umístěny obrázkové tabule, které upozorňují na pohyb osob s omezenou hyb-
ností. Domníváte-li se, že jste takové značení zatím nikde neviděli, máte naprostou pravdu. Jedná se totiž o zcela 
originální dílo pocházející z tvořivé dílny oddělení ergoterapie HL. Vždyť kde jinde se tolik potkává povzbudivá 
činnost s možností zapojení se opět do života.  

Podnět k tomuto ručně malovanému dílu dala komise pro nežádoucí události na základě zjištění nepřiměřené 
rychlosti jízdy osobních automobilů, a to i přes vytvořené značení na silnici a instalaci radarů. Přičemž právě ne-
přiměřená rychlost není pouze překročení povolené rychlosti, nýbrž především nepřizpůsobení rychlosti konkrét-
ní situaci, kterou zde často představuje pohyb osob s omezenou hybností. Statistiky k tomu udávají, že nepřimě-
řená rychlost je příčinou většiny dopravních nehod, včetně smrtelných.  

Rovněž umístění obrázkových tabulí vnímá veřejnost kladně: „Super nápad. Super značka, bohužel se tam jezdí 
rychle. Hezké a vkusné. Ten, kdo to vytvořil, měl k tomu jistě důvod a je to v pořádku.“ (Facebook Hamzova léčeb-
na, 7. 10. 2020).  

 

        Pracovní verze 

 

              Výsledná podoba 

 

 

 

 

Příloha 1: Informace z provozu spalovny (p. M. Hegr) 

Příloha 2: Průhonické pivoňky a kosatce jsou nově vysazeny do Hamzova arboreta (J. Zavřelová, DiS.)  

Příloha 3:  Převzetí věcného daru s názvem NOVID/L (BcA. M. Škroch) 

Mgr. Jana Pauerová 
asistentka ředitele 

Podpora Českého dne proti rakovině  Pohyb osob s omezenou hybností 

Mgr. Jana Pauerová 
asistentka ředitele 

Pohyb osob s omezenou hybností Seznam příloh 

Mgr. Jana Pauerová 
asistentka ředitele 



Ř HL - MUDr. V. Volejník, CSc.: 
 Debata Covid-19 – kroky: 

Informace o pozitivních pacientech a zaměstnancích se budou hlásit emailem na covid@hamzova-lecebna.cz. 
 Promluvil o situaci HL v systému zdravotnictví Pardubického kraje - viz články v novinách a požádal všechny 

zúčastněné o úvahy, jak nejlépe využít pavilóny po rekonstrukci. 
 Informoval o budoucí činnosti zaměstnanců ředitelství od 1. 10. 2020 a jejich spolupráci s ostatními oddě-

leními. 
      
N OŠ/MK - J. Zavoralová: 
 N OŠ navrhla zrušení veškerých vzdělávacích akcí a bohoslužeb v HL. 

 Informovala o nové databázi všech dobrovolnických center v našem kraji, kde odsouhlasila zveřejnění naší 
organizace. 

      

N ZP - MUDr. A. Klapalová: 
 Nemocnost pacientů v HL je stále nízká, zejména IMC a lehké KHCD u dětí. 
 Prim. MUDr. Štefáčková má od září schválenou dětskou neurologickou ambulanci, a to 2 hodiny týdně ve 

čtvrtek. 
    

V PRAV - Mgr. M. Mračnová: 
 Informovala o řešených stížnostech, které byly neopodstatněné. Poukázala na nutnost informovat o všech 

návaznostech k dané věci při řešení stížnosti na email: sekretariat@hamzova-lecebna.cz. 

IA - L. Kohoutová: 
 Informovala o tom, že byl ukončen mimořádný interní audit na využití prostor ve dvoře bývalé truhlárny  

a údržby (technický dvůr).  
 Aktuálně začne probíhat v rámci celé HL přehodnocení rizik za rok 2020, včetně korupčních. 
 

N PER/PaM - Ing. B. Tefrová: 
 Doporučila online vzdělávání a školení. 
 Dotazník Spokojenosti zaměstnanců nebude v letošním roce realizován z důvodu řešení epidemie covid-19. 
 Informovala o novém nástupu na pozici mzdové účetní od 1. 11. 2020 – pí. Hladíková. 

N EÚ Ing. D. Voralová: 
 Informovala o velmi dobrém hospodářském výsledku. 
 Informovala o nákupu elektrických postelí na pavilóny. 

N HTS Z. Doležal: 
Informoval o: 

 investiční výstavbě - rekonstrukce pavilónu A , 
 instalaci termokamery u vstupu do budovy OPT,  
 tom, že dezinfekce Anticovid se částečně využije na dezinfekci mobiliáře v parku (lavičky, odpadkové koše, 

atd.), 
 opravě vyzdívky pece ve spalovně HL, 
 uzavření celé HL, vstup je pouze hlavní bránou přes vrátnici, 
 proběhlém školení správců budov na práci s generátorem ozonu.  
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 Zpráva z jednání RŘ HL č. 11 ze dne 21. 9. 2020 

 
 

Mgr. Markéta Mračnová 
právní referát 

mailto:covid@hamzova-lecebna.cz
mailto:sekretariat@hamzova-lecebna.cz


 
 
Adresa: 
Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé 
Košumberk 80 
538 54 Luže 

Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži-Košumberku, 
sekretariát ředitelství 
marketing a PR 
 
Vydáno dne:  
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Personální oddělení informuje 

 
Nástupy do pracovního poměru v září - doplnění: 

Zachová  Irena                                     - admin.pracovník, pav. G 
 

Ukončení pracovního poměru v září: 

Nimshausová Hana, Ing.                      - asistent ředitele 

Kolbabová Lenka                                  - masér, pav. M   
 

Nástupy do pracovního poměru v říjnu: 

Komárková Irena, DiS.                       - fyzioterapeut, pav. V 

Nováková Eliška, Dis.                           - masér, pav. M 

Téglová Dominika                                 - sanitář, pav. G 

Šírlová Michaela, DiS.                          - admin. a spis. pracovník, PRO 

Havlová Hana                                        - uklízečka, pav. I 
 

Odborná stáž: 

V průběhu měsíce září si v HL plnilo odbornou stáž 6 stážistů – fyzioterapeutů,  
2 studenti Obchodní akademie a 5 stážistek na SRJ v rámci kurzu Katetrizace 
močového měchýře muže. 

 

V říjnu 2020 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 

 
25. let                  Kavka Jiří                                                                         - elektrikář, údržba 
 

                                                                          Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

 

 

Provoz v části lékařských a fyzioterapeutických ambulancí HL je omezen z důvodu 

prevence nákazy Covid-19 (omezení je ale i kapacitní). Lékařské výkony pro 

ambulantní pacienty jsou zatím poskytovány v pav. F a v protetickém oddělení. 

Ambulantní rehabilitace pro dospělé pacienty je prováděna v pav. R. Je tam 

převedeno i nezbytné poskytování ambulantní rehabilitace zejména dětským 

pacientům s rizikem ve vývoji. V lůžkových odděleních jsou poskytovány výkony 

lékařské a fyzioterapeutické pouze zaměstnancům HL. Případná změna v provozu 

bude oznámena. 

 

Ambulance v době covidové v HL 

Ing. Bohuslava Tefrová 
N pro PER/PaM 

MUDr. Alena Klapalová 
N pro zdravotní  péči 



Ve dnech 14. – 23. 9. 2020  proběhla po delší době větší odstávka provozu spalovny, ve které bylo provedeno 

několik větších i menších oprav na technologii spalovny. Největší akcí byla výměna šamotové vyzdívky pyrolýzní 

komory, kterou prováděla firma Teplotechna DIS Olomouc. Práce trvaly celkem 7 dní (od 14. do 20. 9. 2020). Celá 

akce proběhla  dobře až na některé problémy dodavatelské firmy, kvůli kterým musela dílo dokončit v průběhu 

celého víkendu. Po dokončení nové šamotové vyzdívky pece jsme si už svépomocí provedli její vysoušení 

v přesném teplotním harmonogramu, které trvalo téměř 3 dny. 

Současně byla od 14. – 17. 9. 2020  provedena další větší oprava – výměna obratové komory spalinového výmě-

níku SOVS 800, který slouží k ochlazení spalin před jejich vstupem do prachového filtru a zároveň předává teplo 

do teplovodního systému kotelny.  Tuto opravu prováděla firma Přerovské kotlárny montáže Přerov. 

Odstávku spalovny jsme také využili k provedení dalších potřebných oprav vlastními zaměstnanci spalovny, jako 

např. dílčí opravy šamotové vyzdívky v termoreaktoru (zde se spalují plyny odcházející z pyrolýzní komory při tep-

lotě cca 1000°C) a v havarijním komínu, oprava pístnice o a výměna ložisek  hydraulického posunu odpadu do 

pece v nakládací komoře, oprava zadních vertikálních vrat pyrolýzní komory, výměna šamotové vyzdívky ve vra-

tech druhého spalinového výměníku HOVAL, čištění potrubí spalinových cest, oprava havarijního komína na stře-

še spalovny a několik dalších drobnějších oprav, na které při prakticky nepřetržitém provozu spalovny není dosta-

tek času. Za odvedenou práci v odstávce patří dík zaměstnancům spalovny, kteří prováděním uvedených oprav 

svépomocí ušetřili léčebně nemalé finanční prostředky při případném zajišťování těchto oprav dodavatelským 

způsobem.                                                                                                       

 

 

 

Příloha 1 

Informace z provozu spalovny 

Miroslav Hegr 
ved. TEC 



Průhonické pivoňky a kosatce jsou nově vysazeny do Hamzova arboreta  

„Na fakultě jsem se stal spolužákem Milana Blažka. Ten se už od středoškolských dob věnoval pěstování kosatců, 

od těch mrňousů, co jich je plno na Pálavě až po ty velkokvěté, div ne americké. Během studia se jimi úředně za-

bývat nemohl, jeho školitel nesouhlasil s kosatcovým tématem pro diplomovou práci. Pak jsme se oba sešli v Bo-

tanickém ústavu v Průhonicích, kde dr. Blažkovi (jako už světově známém kosatcovém specialistovi) byla vyhraze-

na celá velká plocha na vytvoření nevídané a nádherné sbírky kosatců,“ vzpomíná Václav Větvička a pokračuje:  

„nejkrásnějším měsícem pro kosatce je – který jiný než červen. I kosatce krásně či spíš zvláštně voní, a navíc 

mají hezké jméno, to botanické, spojené s duhou: Iris, zatímco  například pivoňky, Paeonia latinsky připomínají 

řeckého boha lékařství Paiona. Pivoňkami se v Botanickém ústavu  ČSAV zabývala Uljana Málková, později inže-

nýrka Blažková a jak bystřejší z vás už usoudili, posléze manželka dr. Blažka. Červnová pole kosatců a pivoněk na 

okraji Průhonického parku tak ležela blízko sebe,“ dodává dr. Větvička s úsměvem. 

Průhonické pivoňky a kosatce rostou od letošního podzimu také ve Východoasijské zahradě Hamzova arboreta. 

Na květy pivoněk a kosatců si počkáme do června příštího roku, abychom pak mohli obdivovat nejen krásu a vůni, 

ale i poetické názvy jejich kultivarů jako jsou např. ´Blanka z Valois´, ´Anna Falcká´, ´Anna Svídnická´, ´Alžběta Po-

mořanská´ u pivoněk, u kosatců pak kultivar ´Bílé vlny´, ´Slunný den´, ´Hra stínů´ nebo ´Kalné vody´. 

 

 

Genofondové sbírky Chotobuz, Česká republika, Evropa  

Čeleď: Iridaceae 

1. kosatec žlutofialový ´Bílé vlny´ Iris spuria ´Bílé vlny´ 

2. kosatec žlutofialový ´Slunný den´ Iris spuria ´Slunný den´ 

3. kosatec žlutofialový ´Kalné vody´ Iris spuria ´Kalné vody´  

Bc. Jana Zavřelová 
metodik  parku, správce archívů 

Příloha 2 



Převzetí věcného daru s názvem NOVID/L  

Příloha 3 

Bc. Martin Škroch 

NOVID je dávkovač, který bez dotyku ruky aplikuje dezinfekci a tak eliminuje riziko nákazy přenášené dotykem 
ještě před vstupem do budovy i po jejím opuštění. U verze L lze postavit dávkovač i na členitý povrch jako je trá-
va, štěrk apod.  

Dávkovač je vyroben z potravinářské nerez oceli a veškeré díly jsou vyráběny výhradně v České republice. Unikát-
ní způsob dávkování umožňuje využít v maximální míře celý objem stojanu jako zásobník pro náplň dávkovače  
a díky tomu dávkovač pojme až 4,5 l dezinfekce. Minimální počet dávkování na jedno naplnění je 4 500 dávek. 
Dávkuje tekutiny i gely. 

Vývoj dávkovače trval pět měsíců. Během vývoje bylo splněno všech sedm hlavních parametrů výrobku – 1. před-
poklad dlouhé životnosti výrobku a možnost celoročního provozu v exteriéru díky nerezové a robustní konstrukci, 
2. maximalizovat velikost zásobníku a tím minimalizovat spotřebu plastových obalů od náplní dezinfekce a čet-
nost doplňování, 3. zajištění pohodlného způsobu doplňování, 4. nezávislost na elektřině, 5. ochrana zámkem 
proti vniknutí a odsátí náplně, 6. zajištění stability díky tříbodové podstavě, 7. nastavitelné dávkování. Výsledkem 
je produkt, který bez přívodu elektřiny přesně dávkuje i při lehkém sešlápnutí.  

Konstrukce dávkovače je navržena pro rychlé a snadné uvedení do provozu a pro dlouhodobé používání 
i v maximálně náročných pracovních podmínkách. Dávkovač je vyráběn ve verzi k upevnění na zeď nebo stojací na 
zem. Velkou výhodou je velmi snadná obsluha, možnost pevného ukotvení k zemi a uzamčení. Dávkovač NOVID 
reflektuje požadavky dnešní doby a přináší stabilní dlouhodobé řešení pro bezdotykovou dezinfekci rukou. 

 

Výrobcem bezdotykových velkokapacitních dávkovačů NOVID je firma NO INSTANT DESIGN s.r.o. z Luže, která 
věnovala tento dávkovač Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé jako poděkování za umožnění otestování 
tohoto výrobku lidmi s tělesným postižením. Dávkovač bude instalován před vchodem do kavárny NOPEK 
v areálu HL, která je jednak frekventovaným místem poskytující zajištění občerstvení, jednak oblíbeným místem 
rozhovorů u dobré kávy s rodinou i přáteli. 

 

Věcný dar převzal dne 7. 10. 2020 ředitel léčebny MUDr. Václav Volejník, CSc. spolu s náměstkem pro ošetřova-
telství pí. Jaroslavou Zavoralovou. Za firmu NO INSTANT DESIGN předal produkt BcA. Martin Škroch.  


