112 let od založení

Informace pro zaměstnance

Ohlédnutí za rokem 2012 v TJ Léčebna Košumberk
Loňský rok byl pro Tělovýchovnou jednotu Léčebna
Košumberk (dále jen TJ
LK) mimořádně úspěšný
a zároveň velmi náročný.
Vrcholem byly XIV. letní
paralympijské hry v Londýně. Za naši TJ se jich
zúčastnili boccisté Radek
Procházka a Leoš Lacina.
Pro Českou republiku nakonec vybojovali vysoce
ceněnou stříbrnou medaili
v soutěži párů. Jen těsně
unikla nominace na LPH
další
naší
sportovkyni
Anežce
Vejražkové
(atletika – běh na 100
a 200m). I přes vyrovnání
osobního maxima a splnění nominačních „A“ limitů
se z důvodu velice nízké
kvóty atletů, startujících na
paralympiádě, nevešla do
reprezentačního kádru.
Během celého roku se Lacina s Procházkou poctivě
připravovali na LPH. Absolvovali přípravné turnaje
v Kanadě (3. místo), v Portugalsku ( 2. místo) a na
Slovensku, na pozvání
anglické reprezentace trénovali přímo v místě konání LPH. Podstatnou část
nákladů spojených s účastí
na turnajích hradila přímo
TJ LK díky získání nejrůznějších grantových a dotačních řízení, část nákladů hradil zastřešující sportovní svaz. Příprava, která
byla velice časově i finančně náročná, dále zahrnovala velké množství víkendových soustředění a tři
soustředění týdenní.
Rok 2012 neznamenal
ovšem pouze paralympiádu. TJ LK musela zajistit
i spoustu dalších aktivit –
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tréninky, pořádání turnajů,
účast na závodech.
TJ Léčebna Košumberk
uspořádala čtyři turnaje,
kterých se zúčastnili sportovci z celé ČR. V dubnu
proběhl v Litomyšli již tradiční Velikonoční turnaj
v boccie,
před
letními
prázdninami bylo uspořádáno Mistrovství České
republiky Spastic Handicap
ve stolním tenise. Na
sklonku měsíce srpna jsme
zorganizovali v Hamzově
léčebně Košumberský pohár v závěsném kuželníku,
kterého se zúčastnilo přes
60 závodníků, včetně několika klientů HL. A nakonec se 1.12. uskutečnil již
třináctý ročník Mikulášského turnaje v boccie. Pro
malý počet účastníků bohužel neproběhl ani jeden
šachový turnaj. V letošním
roce se ovšem opět pokusíme turnaje uspořádat a
přilákat dostatečný počet
šachistů.
Sportovci TJ LK s většími
či menšími úspěchy startovali na atletických a cyklistických závodech. Velmi
početné zastoupení jsme
měli v nejvyšší celoroční

národní ligové soutěži
v boccie OZP CUPu, kde
jsme prokázali kvalitu i naše zkušenosti výbornými
výsledky (nejen Procházky
a Laciny). Ani na MČR ve
stolním tenise jsme se neztratili a získali jeden mistrovský titul a dvě druhá
místa. Z organizačních
důvodů byla v Liberci zrušena liga Martiny Beyerová
a MČR v závěsném kuželníku, ve kterém je TJ LK
několikanásobný mistr.
Odměnou za uplynulý rok
nebyla pouze paralympijská medaile – Lacina
s Procházkou byli vyhlášeni druhými nejlepšími sportovci v rámci České federace Spastic Handicap, bylo
jim uděleno ocenění od
Sportovní unie Chrudimska. Košumberští atleti
vyhráli celoroční mezioddílovou soutěž „Atletická liga“.
V roce 2013 nás čeká opět
spousta práce a doufám,
že naše sportovní výsledky
budou výborné, tak jako
v roce 2012.
Martina Vránová,
manažer TJ LK
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Zpravodaj Hamzovy léčebny - únor 2013

Vážení spolupracovníci,
rychlé změny nároků na naši práci v léčebně, které v současné době
zažíváme, mají svůj odraz i v nutných změnách organizace naší práce.
Z těchto důvodů bylo k 1. 2. t.r. provedeno několik změn v organizačním schématu HL, z nichž vyplývají především jednoznačně zodpovědnosti konkrétních vedoucích pracovníků. V rámci těchto změn byly
v jednotlivých primariátech jasně stanoveny principy podřízenosti všech
pracovníků vůči primáři. Zároveň však v rámci vedení celé léčebny byla
po letech obnovena funkce metodika rehabilitace. Tento metodik je
spolu s náměstky ředitele HL členem nově vytvořeného orgánu s názvem „rada ředitele“. "Porada vedení" byla rozšířena o primáře a o metodika rehabilitace. Byly zdůrazněny i vzájemné povinnosti a zodpovědnosti v rámci metodických vztahů a úkolů, jejichž nositeli jsou především náměstci a metodik rehabilitace, kteří touto cestou řídí po stránce
metodické, (a v tom i po stránce odborné), příslušné pracovníky jednotlivých primariátů i primáře. Celé schéma dává na straně jedné zvláštní
důraz na pevné přímé řízení, především přes primáře, ale na straně
druhé, je zdůrazněn princip týmů, ať již ve vedení HL nebo v primariátech. Zároveň s tím byla provedena změna názvů funkcí náměstků tak,
aby názvy byly v souladu s novými termíny dle zákona 372/2011. Název funkce náměstkyně LPP je proto nyní “náměstkyně zdravotní péče"
a náměstkyně OP je „náměstkyně pro ošetřovatelství“.
MUDr. Václav Volejník, CSc.
ředitel HL

Zimní údržba Hamzova parku a arboreta.
vě. Rozsah prací byl odsouhlasen vedením HL,
garantem parku a v neposlední řadě bylo vydáno rozhodnutí povolení
kácení MěÚ Luže.

V rámci plánovaných
zimních prací v parku
a arboretu léčebny, bylo
provedeno pokácení některých stromů. Týkalo
se to především suchých
a poškozených stromů,
na které bylo upozorněno v monitorovací zprá-

pavilonu G, 3 ks trnovník
akát, rostoucí v prostoru
Zálesí. Získaná hmota
byla zpracována do sortimentu palivové dříví
rovnané a bude nabídCelkem bylo pokáceno: nuta zájemcům k prodeji.
1 ks borovice černá, ros- V současné době je protoucí na rohu budovy váděna komplexní reprotetika, douglaska tiso- konstrukce dlouhodobě
listá, rostoucí u zadního ne ud ržo va nýc h
po rohu budovy protetika, kryvných dřevin svahu
jírovec maďal – torzo u pavilonu G, od spodníkmene, rostoucí u mlato- ho vstupu zaměstnanců,
vé cesty k pavilonu K, nad opěrnou zídkou, rolípa evropská, rostoucí u zebranou při provádění
páteřní komunikace, lípa potahu živičného poevropská, rostoucí v pro- vrchu komunikací a parstoru hipoterapie, lípa koviště na podzim 2011.
evropská, rostoucí u mla- Tyto práce jsou zaměřetové cesty k pavilonu K, ny na kvalitativní výběr
líska turecká, rostoucí v dřevin, ostatní budou
trojúhelníku u pavilou L, odstraněny a povrch se
modřín opadavý, rostou- připraví na jarní dosadby
cí v modřínovém hájku u kvetoucích keřů. Rovněž
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Svazek 1, Vydání 1
Tyto práce jsou vysoce
rizikové s ohledem na
prudký svah a vlastní
možnosti kácení v plných délkách poškozených stromů, budou proto realizovány pouze za
předpokladu, kdy daný
úsek bude dlouhodobě
bez sněhové pokrývky,
zvyšující nebezpečí pádu pracovníků.

V rámci komplexního
dočištění celého areálu
je naplánováno pokračování čistění svahu pod
pavilonem G směrem k
budově Zálesí, úsek cca
250 metrů x 17 metrů v
prudkém svahu. Vyčištění od náletových přerostlých dřevin, vyjma druhu
jilm, odtěžení suchých,
zlomených a vyvrácených stromů v tomto
úseku, manipulace hmoty, její vyvožení na deponii technického zázemí
bylo provedeno smýcení HTS, urovnání a nabídnevzhledného keřového nutí k prodeji palivového
porostu u schodů k pavi- dříví rovnaného a štípaného zaměstnancům HL.
lonu E.

Jiří Sommer, vedoucí
parkové údržby

Personální oddělení informuje:
Nástupy do pracovního poměru v lednu:

Brdíčko Pavel

sanitář pavilón GSJ

Ukončení pracovních poměrů v lednu:

Jirmásek Milan

sanitář pavilón GSJ

Kreminová Miluše

kuchař OVS

Maršíková Markéta administrativní pracovník pavilón K
Hlaváčová Květa, MUDr.

lékař pavilón G

Szabóová Angelika, Bc.

fyzioterapeut pavilón A

Hortenská Milada

zdravotní asistent pavilón

G

Nástupy do pracovního poměru v únoru: 0
Ing. Bohuslava Tefrová, vedoucí PER, PAM

Akce - kavárna NOPEK

1. 2.- 15. 2.

1.2. - 28. 2.

16.2. - 28. 2.

Tomáškova a Novákova hudební Skuteč (24. 2. – 28. 4. 2013)
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W. A. Mozart: Don Giovanni

Opera, která zakreslila Čechy do mapy světové operní historie
Jihočeské divadlo České Budějovice
24. února – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350,- Kč

Smetanovo trio
Díla W. A. Mozarta, A. Dvořáka a J. Brahmse v podání prestižního českého souboru
Jitka Čechová – klavír, Jiří Vodička – housle, Jan Páleníček – violoncello
27. února – 18 hodin, Městské muzeum Skuteč, vstupné 150,- Kč

Klenoty české hudby
Výběr nejkrásnějších skladeb českých skladatelů
Musica dolce vita
6. března -18 hodin, Městské muzeum Skuteč, vstupné 150,- Kč

B. Smetana: Tajemství
Vynikající česká opera ve výpravném provedení
Divadlo J. K. Tyla Plzeň
10. března – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 350,- Kč

J. Pavlica: Missa brevis
Koncertní provedení mše s motivy z lidových písní
Chrudimská komorní filharmonie, PS Rubeš, PS Slavoj
13. března – 18 hodin, Kostel Nejsvětější Trojice Chrast, vstupné 150,- Kč

Roman Janál a Musica Florea
Unikátní soubor se světovým baritonistou
18. března -18 hodin, Kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč, vstupné 200,- Kč

Barocco sempre giovane a Jiří Bárta

Díla slavných mistrů v jedinečném prostředí
24. března – 16 hodin, Kostel na Chlumku v Luži, vstupné 250,- Kč

Od renesance po spirituály
Jedno z nejznámějších hudebních uskupení současnosti
Vokální soubor Gentlemen Singers
7. dubna – 16 hodin, Kostel na Chlumku v Luži, vstupné 200,- Kč

O. Nedbal: Polská krev
Nejznámější a nejlepší česká opereta
Moravské divadlo Olomouc
14. dubna -16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 300,- Kč

F. Mendelssohn – BArtholdy: Sen noci svatojánské
Baletní představení podle slavného Shakespearova příběhu
Divadlo J. K Tyla v Plzni
20. dubna – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 300,- Kč

MODLITBY PRO DUŠI
Spojení hudby a mluveného slova v komorním koncertu
Václav Uhlíř – varhany
Alfred Strejček – recitace
24. dubna – 18 hodin, Kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč, vstupné 150,- Kč

Symphonic Queen
Písně legendární rockové skupiny v symfonickém hávu
Filharmonie Hradec Králové
26. dubna – 19 hodin, Krytý zimní stadion Skuteč , vstupné 350,- Kč

Soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů „O cenu Vítězslava Nováka“
27. dubna – celý den, Kulturní klub Skuteč, vstupné zdarma

ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU

Předprodej probíhá prostřednictvím internetu na
http:vstupenky.skutec.cz
i v obvyklých prodejních
místech:
•
•
•
•

Informační centrum,
Městské muzeum Skuteč
odbor kultury a školství
MěÚ Skuteč

Informace na tel.:
469 326 486
469 326 487
731 557 477
731 557 422

Největší skvosty české i světové klasické hudby
W. A. Mozart: předehra k opeře Figarova svatba
L. v. Beethoven: Císařský koncert
A. Dvořák: Česká suita
Jihočeská komorní filharmonie 28. dubna – 16 hodin, Kulturní klub Skuteč, vstupné 250,- Kč

Zpravodaj HL vydala Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80, 538 54 Luže,
státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt, zřizovací listina MZ ČR
z 10.5.2007, č.j. 2942/2007
IČ: 00183024, DIČ: CZ00183024,
E-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz, telefon: 469 468 115, 733 533 017.
digitální verze ke stažení na www.hamzova-lecebna.cz.

