
(Toto novoroční přání bude zveřejněno v Mladé frontě Dnes v celém Pardubickém kraji)  

 

Vážené spolupracovnice a spolupracovníci,  

další rok končí a začíná nový. Je proto čas nejen rozjímání, ale i bilancování. Jsem 
rád, že jako nejdůležitější zprávu mohu v tuto chvíli napsat velkým písmem DĚKUJI. 
Jsem též rád, že jsem se dožil doby, kdy jsme všichni v léčebně zatli zuby a pracovali 

do úmoru, každý na svém úkolu, ale dohromady na jediné věci. 

Nepovolit, nepoklesnout, vydržet. Díky Vám se to vše podařilo.  

Končíme velmi těžký rok, který zvenčí nepřinášel léčebně nic dobrého. Léčebna ale 

obstála jako jeden tým. Věřím, že se to podaří i v roce příštím, který bude nepochyb-
ně stejně nelehký. V této chvíli stále netušíme, jak bude vláda řešit problémy v úhra-

dách léčebné péče. Víme jen, že léčebna musí jít zvolenou náročnou cestou zaměře-
ní své péče na pacienty s těžkým klinickým obrazem. Musíme z těchto důvodů 

i urychleně pokračovat v celkově jen malých, ale pro nás zásadních úpravách paviló-
nů, ve směru odstraňování bariér. Více nyní neIze.  

Přesto, že je léčebna naplněna, je celková úhrada za naši práci tak malá, že sotva 

stačí na základní údržbu a provoz. Je dobře, že již dále nemusíme snižovat platy, a že 
nutné snižování počtu zaměstnanců léčebny bylo co nejvíce citlivé. Jsem ale rád, 

že mohu věřit, že v r. 2014 opět všichni v léčebně budou chodit s hlavou vztyčenou. 
Budou vědět, že jsou součástí celého týmu, který má vysoké nároky na sebe, na svou 
práci, na své výsledky, ale hlavně, že jsme si vzájemně oporou i jistotou v těžkých 

dobách. 

Klidné a krásné  šťastné vánoční svátky a vše nej do roku 2014, s plným zdravím, 

s chutí a odvahou    Vám přeje      MUDr. Václav Volejník, CSc.,  

 ředitel Hamzovy léčebny  
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Hamzova léčebna začala užívat zcela novou metodu, tzv.  

dynamickou vertikalizaci v závěsu. Tato metoda přináší  

dětem novou pohybovou zkušenost, nový podnět, mož-

nost zažít pozici ve stoji bez rizika pádu, se zajištěním ve 

speciálně vyvinutých pomůckách a urychluje i zkvalitňu-

je léčbu. 

Efektivitu účinku dynamické vertikalizace v rehabilitaci 

dětských pacientů představíme poprvé na konferenci 
1. Košumberský den v dubnu příštího roku.   
Vlastní metodu, řešící časné vzpřimování dětí s různými 

poruchami hybnosti, jsme začali v Hamzově léčebně po-
stupně využívat již od podzimu loňského roku a nazvali 

jsme ji dynamická vertikalizace. „Naším cílem je přinést 
vlastní vklad  při používání těchto nových moderních lé-

čebných postupů. Je možno připomenout, že Hamzova léčebna je rehabilitační ústav, 
který poskytuje léčbu dospělým i dětem.“  Vysvětluje MUDr. Václav Volejník, CSc., 
ředitel Hamzovy léčebny.  

„Tato dětská péče v rehabilitaci pohybových a neurologických poruch a onemocnění 
má  v HL  již šedesátiletou tradici,“ dodává MUDr. Václav Volejník, CSc. První ukázky 

této metody měli možnost zhlédnout diváci Východočeské televize V1 již v úterý 10. 
prosince ve Východočeských zprávách, kterou najdete v archívu TV V1.  

(http://www.vctv.cz/archiv/video/vychodoceske-zpravy-10-12-2013-18-00). 
 

TV V1 odvysílá dne  21.12., 23.12. 26.12. 28.12. od 18,45 hod  

pořad o cévních mozkových příhodách v cyklu „Jak se to dělá“, který byl  

natočen v Hamzově léčebně. 

Unikátní rehabilitační metoda dynamické  vertikalizace   

Hamzova léčebna získala ocenění KONEP 
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Napsali o nás 

ve Z pravodaji Krajského inf orm ačního s třediska Pardubického kra je 
pro zeměděls tví a venkov 

KD SKUTEČ  - Jarní divadelní abonmá v prodeji od 27. ledna 

Pro všechny příznivce divadelní múzy máme dobrou zprávu. Jarní předplatné je sestaveno a koncem ledna bude zahájen prodej abo-
nentek. Stejně jako podzimní cyklus, také zde došlo k mírnému navýšení ceny – z 600 na 650 Kč. Vstupenky na jednotlivá představení 

zůstávají v ceně 250 Kč, tzn. nákupem abonentky ušetříte zhruba stokorunu. Tři divadelní přestavení jsou naplánována tak, aby se co 
nejméně kryla s programem XI. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. 

Nakupovat můžete prostřednictvím http://vstupenky.skutec.cz a na odboru kultury a školství MěÚ Skuteč (v pondělí a ve středu). 
Níže vybrané hry představujeme a doufáme, že jsme se i tentokrát co nejvíce „trefili“ do vašeho vkusu. 
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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 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012 

Ukončení pracovního poměru v listopadu: 

Personální oddělení informuje:  

Maršíková Markéta  administrativní pracovník pavilónu I 
Lapáčková Renata  krejčí OPT 

Kopecká Věra  sanitář pavilónu B 
Hrnčálová Božena  sanitář pavilónu V 

Suchánková Alena staniční sestra pavilónu V 
Baťová Jana   uklizeč pavilónu V 
Kopecká Miroslava sanitář pavilónu G 

Zlatohlávek Josef  řidič PRO 

 Syrová Jana  krejčí OPT  Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

V roce 2014 dojde k následujícím úpravám Zásad používání prostředků fondu kulturních 

a sociálních potřeb :  

• budou sníženy příspěvky z FKSP na jídlo o 1 Kč   
zaměstnanci oběd 8.60 Kč (v roce 2013 9,60 Kč)  

zaměstnanci oběd dieta 8,80 Kč (v roce 2013 9,80 Kč)  
zaměstnanci večeře4,40 Kč (v roce 2013 5,40 Kč)  

zaměstnanci večeře dieta4,60 Kč (v roce 2013 5,60 Kč)  
důchodci oběd 0,00 Kč (v roce 2013 1,00 Kč)  

• příspěvek na podnikovou rekreaci (karavany) bude poskytován ve výši 25% (dříve 50%) 
Ostatní příspěvky z FKSP - dětská rekreace, sociální výpomoc, penzijní připojištění, dary při 
pracovním výročí a při odchodu do důchodu zůstávají zachovány.  

V souvislosti se změnami v Zásadách FKSP a rostoucími cenami potravin budou v roce 

2014 navýšeny ceny za stravování:  

 

Nástupy do pracovního poměru v prosinci: 0 

Pracovní výročí:: 

Konferenční sál Hamzovy léčebny - 28. a 29 prosince od 19 hodin 

„Děje se  v dobách dávných, kdy na  světě ješ tě vůbec nic 
nebylo“ – uvádí autor v poznámce ke scéná ři. Východiskem 

k této inscenaci je kniha Genesis – a jak známo, název kni-
hy zároveň označuje  její obsah: vypráví o vzniku světa a o 
počátcích lidstva. Hned v úvodu musíme zdůraznit, že mý-
tus o stvoření světa, stvoření prvního člověka Adama i jeho 
ženy Evy a o jejich vyhnání z ráje, je v inscenaci převeden 

do rozverné a humorné roviny. Na základě biblické děje-
pravy vznikla svérázně pojatá komedie, jejíž ústřední po-
stavou je vtipný, dobrácký a usměvavý Pán Bůh. Zbývá do-
dat, že spolu s  humorným nadhledem a vtipem je dalším 
výrazným prvkem inscenace její hudební a písňová složka. 

Ne nada rmo je  spoluautorem renomovaný Jaroslav Wy-

krent (texty písní). 

Změny používání FKSP pro rok 2014  

zaměstnanci HL důchodci-bez dopravy důchodci-s dopravou 

snídaně oběd oběd-dieta večeře večeře- oběd oběd-dieta oběd oběd-dieta 

14,00 Kč 20,00 Kč 21,00 Kč 18,00 Kč 19,00 Kč 29,00 Kč 30,00 Kč 31,00 Kč 32,00 Kč 


