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Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se v Hamzově odborné léčebně pro
děti a dospělé v Luži-Košumberku uskutečnil jubilejní, desátý ročník jarního otevírání Hamzova parku a arboreta.
V krásném, téměř letním počasí, přivítal park velké množství návštěvníků,
kteří mohli vedle procházky parkem
s komentářem jednoho z významných
hostů, dlouholetého "dobrého ducha"
arboreta Václava Větvičky shlédnout
i ukázku hipoterapie ve venkovní
jízdárně a potěšit se uměním řezbářů
v rámci jarmarku lidových řemesel.

Milan Medek a Ing. Radek Burian, ředitel úseku interního obchodu společnosti
Kooperativa, kteří u příležitosti otevírání parku předali Hamzově léčebně šek
na 500 000 korun.
Ty jsou určeny na provoz a rozvoj hipoterapie v léčebně a poslouží hlavně
k přestavbě budovy jízdárny v moderní
bezbariérové zařízení.
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Přehled akcí v květnu
Měsíc
Hamzova parku a arboreta

O samotné slavnostní otevření Hamzova parku a arboreta se pak postaral
ředitel léčebny MUDr. Václav Volejník
spolu se svými hosty. Vedle Václava
Větvičky jimi byli i ředitel marketingu
společnosti Kooperativa a předseda
správní rady Nadace Kooperativy, Ing.

Putování s kaštánkem
den otevřených dveří
29. - 30. května
Abi-Reha Pardubice
Odlesky Abilympiády

V rámci spolupráce Hamzovy léčebny
a společnosti Kooperativa v léčebně
vypomáhali zaměstnanci Kooperativy
při dobrovolnickém Dni pro lepší život.
Bc. Břetislav Oliva,referent PR a marketingu
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Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky
V měsících únoru a březnu proběhla na zdravotnických pracovištích pavilonů A, B, C, D, E, F, G
a M odborná příprava preventivní
požární hlídky (celkem 21 skupin).
Tyto hlídky musí být zřízeny dle
zákona o požární ochraně na pracovištích se zvýšeným požárním
nebezpečím (v našem případě jde
většinou o prostory určené pro
osoby se sníženou schopností pohybu nebo neschopné samostatného pohybu). Do preventivní
požární hlídky jsou zařazeni zaměstnanci směnného provozu.
V rámci této odborné přípravy
skupiny zaměstnanců jednotlivých
pracovišť vyplňovaly soutěžní kvíz
na ověření svých znalostí.
Uvádím příklad otázek:
 Co je hlavním cílem PO ? Pro
koho platí zákon o PO ?
 Jaké úkoly má preventivní požární hlídka na pracovišti ?
 Popište
jeden nedostatek
v požární ochraně při provozu








pracoviště, na který můžete
narazit.
V které dokumentaci požární
ochrany je uveden postup
osoby, která zjistí požár ?
V které dokumentaci požární
ochrany jsou uvedeny základní
zásady zabezpečení požární
ochrany na pracovišti ?
Jaké dvě části má evakuační
plán?
Kdo rozhoduje o evakuaci objektu a následně ji řídí ?

Kvíz byl náročný v tom, že neobsahoval možnosti odpovědí, ale
účastníci museli své myšlenky
vyjádřit vlastními slovy. Naši kolegové prokázali nadprůměrné znalosti v požární ochraně – maximální počet bodů byl 18, všechny
skupiny odpověděly na více než
polovinu otázek správně.
A zde uvádím skupiny s nejvyšším počtem bodů:
pavilon F
Bc. M. Tůmová, V. Kaláb

17,5 bodu
pavilony M a E
A.Dostálová, J. Tmejová,
P. Janoušková, M. Kadlecová
17,5 bodu
pavilon C, odd. C2
A. Nekvindová, A. Dvořáková,
Z. Štěpánek, Z. Charouzová
17 bodů
pavilon C, odd. C1
I. Rajmanová, Š. Zemanová,
V. Kysela, K. Čelustková
16,5 bodu
pavilon G, odd. G2
M. Benešová, J. Vomelová
16 bodů
Nejlepším gratuluji a všem ostatním děkuji za aktivní přístup.
Na zbývajících pracovištích
(pavilony I,K,V; OPT,TEC) bude
odborná příprava provedena
v měsíci září.
Martin Zoulík, technik BOZP, PO a CO

Stavební úpravy provozů pokladny a truhlárny
Dne 23. 3. 2015 byla dokončena
úprava pokladny HL. Stavební
úpravy pro zajištění bezbariérovosti probíhaly ve dvou etapách.
V prosinci loňského roku byla provedena stavební úprava vstupních
dveří a následně pak od 18. 3. do
23. 3. 2015 vestavba dělící příčky
a osazení dorozumívacího zařízení.
Změnou vnitřní dispozice pokladny, osazením širších ocelových
zárubní a osazením nového dorozumívacího zařízením byl zajištěn
plnohodnotný bezbariérový přístup. Vestavbu dělící příčky prováděla firma ROVEX s.r.o., osazení
širších ocelových zárubní firma
Lukáš Makula a osazení nového
dorozumívacího zařízení včetně
úpravy elektroinstalace pak údržba HL.

Dne 25. 3. 2015 byl zahájen zkušební provoz v nově vybudované
truhlářské dílně, zkušební provoz
byl stanoven na dobu dvou měsíců, po řádném ukončení zkušebního provozu zahájí truhlářská dílna
trvalý provoz.

byly realizovány od začátku listopadu loňského roku firmou K –
HOUSE s.r.o., stavební úpravy byly
výše jmenovanou firmou řádně
a bezchybně dokončeny 16. 3.
2015.
Truhlářská dílna vznikla přestavbou stávajících garáží v budově
údržby HL.
Spojením tří garáží vznikla dostatečně prostorná truhlářská dílna.
Sloučením dílen do jednoho areálu
údržby HL ušetří značné náklady
na provoz dílen dojde ke zlepšení
koordinace při realizaci oprav
a zjednodušení zásobování.

Pavel Hemerka, technické oddělení
Stavební úpravy truhlářské dílny
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Celková revitalizace lesního svahu
od schodů pod pavilonem H po budovu Zálesí
V rámci plánované údržby lesního
porostu v této lokalitě došlo
k celoplošnému dokončení výřezu
výmladků a odstranění suchých
nebo nebezpečných stromů. Výřez byl proveden od schodů mlatové cesty až po roh budovy Zálesí v pásu dlouhém 350 bm o průměrné šíři 10 m. Práce probíhaly
v náročném svahu, zejména
v úseku rohu pavilonu G a budovy
Zálesí. Při kácení stromů byly demontáží jednotlivých plotových
polí a sundáním dřevěných dílů
zábradlí komunikace vedoucí podél oplocení HPA na hrad, eliminovány ztížené prostorové podmínky.
Vytěžená hmota, kterou bylo
možné zpracovat do palivového
dřeva, byla nabídnuta k odprodeji. Ten se uskutečnil na konci roku
2014. Drobné větve a výmladky
byly na místě seštěpkovány vlast-

ním štěpkovačem a jako přirozené
hnojivo vráceny do porostu. Veškeré tyto práce byly prováděny
pracovníky parkové údržby HPA
v zimních měsících, pokud to dovolily klimatické a časové podmínky.
Na podzim roku 2014 byly zahájeny i práce na zpevnění svahu
v bezprostřední blízkosti komunikace vedoucí od pavilonu G k budově pavilonu H. V kritickém místě byla provedena navážka stavební suti získané z probíhající
přestavby pavilonu I. Povrch byl
řešen navážkou zeminy, získané z
kompostování parkovou údržbou
HPA. Celkem bylo na tuto plochu
navezeno cca 35 tun zeminy.
V návaznosti na tyto práce bylo
provedeno očištění plotové podesty od kořenů, buřeně a zeminy, byl rovněž sundán starý a potrhaný plot. Sloupky byly očištěny

a natřeny, dodavatelsky bylo nataženo nové pletivo v délce 250 m.
Navázalo se tak na obnovu 100 m
plotu provedenou před dvěma lety
strojní údržbou HL.
Díky těmto náročným pracím získala léčebna a celý HPA další kus
upravených ploch, které potěší
zaměstnance i návštěvníky a přispějí ke zpříjemnění pobytu našich
pacientů.

Jiří Sommer, vedoucí parkové údržby
HPA

Informace odboru dopravy Hamzovy léčebny
Škoda Octavia Combi 2,0 TDI

Škoda Octavia 1,9 TDI

vysokozdvižný vozík,
čelní DVHM 3222 LX

Před koncem loňského roku 2014
byla do vozového parku HL
(externí doprava) pořízena dvě
osobní vozidla
Škoda Octavia Combi 2,0 TDI 4x4
a Škoda Octavia 1,9 TDI. Začátkem letošního roku 2015 byl ještě
pořízen do vozového parku HL
vnitrodopravy vysokozdvižný vozík, čelní DVHM 3222 LX (Desta).
Z tohoto důvodu proběhla koncem března letošního roku nabíd-

ka na odprodej nepotřebného majetku zahrnující vozidlo Škoda
Octavia (rok výroby 1997) a vysokozdvižný vozík Desta (rok výroby
1991). Dále bylo nutné tři větší
garáže vnitrodopravy uvolnit ve
prospěch nově budované truhlárny HL, a tedy část vozidel vnitrodopravy parkuje venku na zpevněné ploše před vstupem do údržby
HL.
Hrubý Otto, referent dopravy

Škoda Octavia
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Personální oddělení informuje
Nástupy do pracovního poměru v březnu:
Benešová Michaela, Bc asistent ředitelství

Ukončení pracovního poměru v březnu:
Víchová Eva

zdravotní asistent pavilónu G

Nástupy do pracovního poměru v dubnu:
Oliva Břetislav, Bc
Svatoň František
Dvořáková Jitka
Macháčková Petra, DiS.
Steklá Jana, DiS.
Marková Nikola

pracovník vztahů k veřejnosti, propagační pracovník
sanitář pavilónu C
uklizečka pavilónu V
fyzioterapeut pavilónu K /z rodičovské dovolené/
všeobecná sestra pavilónu C /z rodičovské dovolené/
zdravotnický asistent pavilónu V

V dubnu 2015 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci:
25 let
35 let

Netolická Jaroslava mzdová účetní, ředitelství
Zavoralová Jaroslava náměstek pro ošetřovatelství, ředitelství
Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje.
Ing. Bohuslava Tefrová, náměstek PER, PAM

HIPOTERAPIE - Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 23. dubna si mohli návštěvníci zblízka a s odborným výkladem
prohlédnout, jakým způsobem probíhá hipoterapie v Hamzově léčebně.
Den otevřených dveří proběhl ve spolupráci s Českou hiporehabilitační
společností, která provoz hipoterapie v našem zařízení odborně zastřešuje.
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