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ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

Přehled akcí v červenci 
 
KOŠUMBERSKÉ LÉTO 2015 
Program je vyvěšen ve vývěsce 
u budovy OVS 

 
3. - 5.7.  
Třešňová pouť 
 
28.7.  
Letní den v Hamzově léčebně 
Slavnostní otevření  
rekonstruovaného pavilónu I,  
doprovodná akce  
Opel handy cyklo maratonu 

 

Červen je pro většinu dětí měsícem, kdy je jejich pozornost čím dál víc 
upřená k blížícím se prázdninám. Proto je červen měsícem školních výletů 
a jiných činností, kterými se učitelé snaží dětem zpříjemnit poslední dny 
školního roku. Nejinak je tomu i v Hamzově léčebně, kde se po většinu 
roku střídá u dětí nabitý učební plán s neméně nabitým programem lé-
čebných procedur a rehabilitace. Vedle tradičního dětského dne se nám 
v průběhu prvních dvou červnových týdnů sešly hned dvě další akce za-
měřené na dětské pacienty. 

Červnové aktivity dětí v Hamzově léčebně 

tem v lese, prací lesníků i využitím 
lesního bohatství. Program zaujal i 
pacienty z oddělení ošetřovatelské 
péče, takže se těšíme, až k nám z 
Vysokého Chvojna dorazí s před-
náškou určenou vyšším věkovým 
kategoriím. 
Červen je ve školách také měsícem 
nejrůznějších soutěží. Jednu z nich, 
již sedmý ročník Školního atletické-
ho parapoháru, absolvovali ve čtvr-
tek 11. června také děti z Hamzovy 
léčebny pod vedením vychovatelky 
Petry Vomočilové. Družstvo osmi 
chlapců a dívek ze ZŠ a MŠ při 
Hamzově léčebně zaznamenalo 
historicky nejlepší umís-
tění a se ziskem 392 bo-
dů soutěž vyhrálo.  
 
Gratulujeme, děkujeme 
za vzornou reprezentaci 
léčebny a přejeme hez-
ké prázdniny! 

Dětský den přinesl vedle oblíbené-
ho skákacího hradu Kooperativy 
i další lákadla pro malé i větší. Tím 
hlavním bylo především loutkové 
divadlo Kozlík z Pardubic, které 
předvedlo dvě pohádky, O Luciáš-
kovi a Jak šel kozlík do světa. Paní 
učitelky ze Základní školy při Ham-
zově léčebně pak pro děti a jejich 
rodiče připravily pohybovou trasu 
plnou zábavných úkolů. 
Další týden pak za dětmi do základ-
ní školy přijeli s programem lesní 
pedagogiky zaměstnanci Lesního 
družstva Vysoké Chvojno. Děti zá-
bavnou formou seznámily s živo-



Dne 9.6.2015 v cca 10:15 hodin byl pacientem M.H. nahlášen administrativní pracovnici pavilonu V zvláštní 
zápach ve vstupní chodbě objektu OKAL. Ta informovala staniční sestru pavilónu V a společně šly okamžitě pro-
věřit situaci.  

Plnění protikorupčních opatření v HL 
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Dne 9.6.2015 v cca 10:15 hodin byl 
pacientem M.H. nahlášen adminis-
trativní pracovnici pavilonu 
V zvláštní zápach ve vstupní chod-
bě objektu OKAL. Ta informovala 
staniční sestru pav. V a společně 
šly okamžitě prověřit situaci. 
Z pracovny rehabilitace, kde byl asi 
před  půl hodinou nainstalován 
Aquamat, bylo vidět pode dveřmi 
plameny a valící se kouř. Voláním 
HOŘÍ obě přivolaly ostatní zaměst-
nance. Administrativní pracovnice 
nahlásila požár na ohlašovnu po-
žárů. Provozářka  K. Z. vypnula 

hlavní vypínač elektrického prou-
du a uklizečka E.K. přiběhla s práš-
kovým hasícím přístrojem. Staniční 
sestra Dana Kopecká otevřela dve-
ře pracovny, požár uhasila a  dveře 
opět zavřela. Souběžně s hašením 
požáru probíhala evakuace všech 
přítomných pacientů i zaměstnan-
ců nouzovým východem na chod-
bě okálu. D.K. ještě rychle zkontro-
lovala celé podlaží a jako poslední 
opustila okál. Všichni pak společně 
vyčkali do příjezdu hasičů na shro-
maždišti před okálem. 
Obsluha ohlašovny požárů volala 

ihned hasiče, elektroúdržbu, tech-
nika BOZP, PO a CO, strojní údržbu 
a oznámila požár řediteli HL. Požár 
byl také ohlášen vedoucímu pro-
vozního odboru p. Mlynářovi 
a bytovému referentovi p. Gálovi. 
Po cca 7 minutách byla evakuace 
objektu dokončena, bylo zkontro-
lováno i 2. NP, zda tam není někdo 
z ubytovaných. Za cca 8 minut od 
nahlášení požáru dorazila první 
jednotka SDH Luže, která provedla 
průzkum místa požáru a zjistila, že 
požár byl uhašen hasicím přístro-
jem a nadále se nešíří. Postupně 

Požár výdejníku pramenité vody v pavilónu V 

S problémem boje proti  korupci 
se velmi často setkáváme v 
médiích. Tento problém se dnes 
může ale dotknout i nás v HL.  Jaká 
protikorupční opatření platí pro 
HL, jako přímo řízenou organizaci 
MZ ČR ? Jaké vnitřní předpisy HL 
upravují tuto oblast? 
Léčebna má povinně zpracovaný 
vnitřní předpis P 08 002 
"Protikorupční opatření". V sou-
ladu s příkazem ministra zdravot-
nictví je vytvořen "Interní 
protikorupční program", jsou sle-
dována a vyhodnocována korupční 
rizika. 
Oba uvedené vniřní předpisy jsou, 
stejně jako ostatní, dostupné na 
Portále HL a jsou závazné 
pro všechny zaměstnance.  Nedíl-
nou součástí P 08 002 je kromě 
Katalogu korupčních rizik 
i "Protikorupční strategie MZ ČR 
pro přímořízené organizace", kde 
je např. uvedena povinnost zveře-
jňovat veškeré sponzorské dary na 
webových stránkách, je stanoven 
zákaz přijímat sponzorské dary, 
účelově vázané na konkrétní od-

dělení v možné souvislosti s posky-
továním léčebné péče, nebo na  
osobu ve formě úhrady pracovní 
cesty, či úhrady nákladů spojených 
s účastí na odborných akcích 
apod., a to od právnických či 
fyzických osob, které jsou zároveň 
uchazeči, či dodavateli veřejných 
zakázek.  
Dále jsou nad rámec zákona 
o veřejných zakázkách stanoveny 
obecné zásady pro nadlimitní, 
podlimitní zakázky a pro zakázky 
malého rozsahu. 
 
Obecně je HL povinna: 
 Vytvářet a posilovat 

protikorupční klima 
 Zajišťovat transparenstnost 
 Řídit korupční rizika 
 Stanovit postupy při podezření 

na korupci 
 
Pro nahlášení korupčního jednání 
byly v HL zřízeny: 
 
E-mailová adresa:  
protikorupci@hamzova-lecebna.cz 
Telefon:  469 648 105 

"Schránka pro oznámení", která je 
umístněna v zádveří před vstupem 
na ředitelství, tedy je zcela volně 
dostupná komukoliv. 
 
Na odděleních jsou dále zřízeny 
"Schránky OMBUDSMANA" ur-
čené pro jakákoliv anonymní 
oznámení. Ombudsman ovšem 
pracuje podle svého platného 
předpisu a řeší jiné záležitosti. 
Samozřejmě i pro něj ovšem platí 
protikorupční předpis a musí 
v tomto případě s interním audi-
torem spolupracovat ze zákona. 
 
Korupční oznámení řeší interní 
auditor. Postup je rovněž upraven 
vnitřním předpisem. V průběhu 
šetření je základní prvkem za-
jištění ochrany osobních údajů, 
oznamovateli je zaručena diskrét-
nost a ochrana. Na druhé straně je 
povinností auditora prošetřit 
náležitým způsobem možná 
oznámená pochybení. Samozře-
jmě je ale zachován princip pre-
sumpce neviny. 

Bc. Dagmar Voralová, interní auditor 

mailto:protikorupci@hamzova-lecebna.cz
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dojely jednotky HZS Vysoké Mý-
to, SDH Skuteč, SDH Chrast, rych-
lá záchranná služba a policie ČR. 
Zásah byl ukončen v cca 11 hodin, 
místo požáru bylo personálem 
preventivně kontrolováno. Hasiči 
odvětrali prostor 1. a 2. NP venti-
látorem a vyšetřovatel požárů 
zahájil svou činnost na místě po-

žáru. Požár vznikl s nej-
větší pravděpodobností 
technickou závadou vý-
dejníku pramenité vody. 
Naštěstí se požár nestačil 
přenést na další vybavení 
místnosti a na konstrukce 
objektu. Přesto je odha-
dovaná škoda cca 
100.000 Kč. Při evakuaci 
objektu utrpěla drobné 
zranění zaměstnankyně 
N.M.(povrchové poranění 
kůže na loktu LHK způso-

bené rozbitím sklíčka na schránce 
s klíčem u únikového východu). 
Díky celému kolektivu zaměstnan-
ců pavilonu V nedošlo k žádnému 
vážnému zranění pacientů ani per-
sonálu, také škody na majetku 
byly minimalizovány.  
 
 

Tato mimořádná situace nás opět  
přesvědčila o tom, že cvičné po-
žární poplachy a nácviky evakuace 
nejsou zbytečné a řádně připrave-
ný personál dokáže zabránit ohro-
žení zdraví pacientů a větším ma-
teriálním škodám. S přihlédnutím 
k tomu, že se jedná o objekt s hoř-
lavým konstrukčním systémem, 
byl včasný zásah hasicím přístro-
jem zásadní. Pokud by se požár 
rozšířil na stavební konstrukce, 
byl by zásah hasičských jednotek 
velmi komplikovaný.   Na závěr 
chci poděkovat všem kolegům, 
kteří se podíleli na zvládnutí této 
mimořádné situace, zejména sta-
niční sestře Daně Kopecké, která 
vstoupila do zakouřené místnosti 
a hasila požár bez ohledu na ohro-
žení vlastního zdraví. 
Martin Zoulík, technik BOZP, PO a CO 

 

V průběhu měsíce dubna byly na 
všech pracovištích HL provedeny 
prověrky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Povinnost prová-
dět prověrky BOZP v dohodě 
s odborovou organizací vyplývá 
každému zaměstnavateli z § 108 
Zákoníku práce. 

Hlavní prověrková komise praco-
vala ve složení: ing. Půža – před-
seda komise, J.Zavoralová, ing. 

Tefrová, L.Vopařilová, Z. Doležal, 
M. Mlynář, M. Zoulík. Prověrky 
byly v letošním roce zaměřeny na 
pracovní podmínky na jednotli-
vých pracovištích a zjištění nedo-
statků v BOZP. 
Činnosti hlavní prověrkové komise 
předchází prověrky BOZP na pra-

covištích, které jsou mož-
ností, aby si jednotlivá 
pracoviště popsala nedo-
statky, které ohrožují 
BOZP nebo vytváří ne-
vhodné podmínky pro 
zaměstnance a pacienty. 
Tyto nedostatky jsou 
hlavní prověrkovou ko-
misí vyhodnoceny a pří-
padně zahrnuty do závě-
rečné zprávy. 
Při prověrkách BOZP bylo 
zjištěno 85 nedostatků, 

které většinou souvisí s provozem 
jednotlivých objektů. Menší část 
nedostatků byla v dokladové části 

BOZP a v činnosti některých servis-
ních firem. Komise na své závěreč-
né schůzce určila priority k odstra-
nění nedostatků v zajištění BOZP: 
Odbor výživy a stravování: provést 
stavební úpravy (přístavbu) expe-
dice jídel tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost řidičů a zlepšeny hygi-
enické požadavky. 
Pavilon A: zajistit výměnu oken, 
zejména horní okna s ventilací 
představují při mytí nebezpečí úra-
zu pro zaměstnance a při používá-
ní hrozí jejich pád na pacienty. 
S ohledem na požár v objektu pa-
vilonu C postupně vyměnit svítidla 
s celoplastovým krytem v celé HL 
za bezpečnější. 
Závěrem děkuji všem odpověd-
ným zaměstnancům za odpovědný 
přístup k prověrkám BOZP, který 
nám umožňuje  trvale zlepšovat 
pracovní podmínky i podmínky pro 
pacienty v HL. 
Martin Zoulík, technik BOZP, PO a CO 

Informace technika BOZP, PO a CO 



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

Vydává: 
Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži - Košumberku 
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Personální oddělení informuje 

Kontakt: 
469 648 115, 733 533 017 
zavrelova@hamzova-lecebna.cz 

V Pardubicích se 6.června 2015 konal 
již 9. ročník mezinárodního triatlono-
vého závodu CZECHMAN 2015. 
V rámci akce se jel i závod handbikerů, 
kterého se zúčastnili 3 závodníci s pří-
mou vazbou na Hamzovu odbornou 
léčebnu. V barvách týmu Wheelchair 
Basket Studánka Pardubice se před-
stavili pánové Tomáš Nevěčný a Bohu-

slav Dvořák, pacienti „Košumberské 
spinálky“ i pavilonu D, a také Jiří Som-
mer, bývalý pacient a v současné době 
zaměstnanec Hamzovy léčebny. Do-
sáhli výrazného úspěchu, když se 
umístili na prvních čtyřech místech 
závodu handbiků. 

Závod CZECHMAN je dlouhý triatlon 
inspirovaný známým závodem IRON-
MAN. Jednotlivé disciplíny závodu jsou 
1.9 km plavání, 90 km jízdy na kole a 
21 km běh. Handbikeři startovali sou-
časně s druhou disciplínou, kterou byla 
jízda na kole. Trať vedla v mírně zvlně-
ném terénu Polabské nížiny a nebyla 
plně uzavřená, bylo tedy nutné dodržo-
vat na některých úsecích běžná pravi-
dla silničního provozu. 

Celkově závod mužů vyhrál český re-
prezentant Ladislav Dvořák, v celko-
vém čase 4.04 hod, mezi ženami byla 
nejrychlejší Lenka Králová v celkovém 
čase 4.28 hod a mezi handbikery To-
máš Nevěčný v čase 1.58 hod. 

 

 

Nástupy do pracovního poměru v květnu: 
Šímová Miluše   uklizeč pavilónu A/z rodičovské dovolené/ 
 

Ukončení pracovního poměru v dubnu: 

Falgenhauerová Ivana   uklizeč pavilónu  A 
Bártová Hana   pracovník vztahů k veřejnosti, HTS 
Roďanová Martina, Mgr. psycholog pavilónu F 
Kopecká Miroslava  sanitář pavilónu K 
 

Nástupy do pracovního poměru v červnu: 
Drahošová Lenka, Mgr.  fyzioterapeut pavilónu E 
Doubravská Marie   uklizeč pavilónu G  /za pracovní neschopnost/  
 
V červnu 2015 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 
25 let  Melzerová Dana   sanitář pavilónu G 
  Dostálová Věra   sanitář pavilónu B  

Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 
 

Ing. Bohuslava Tefrová, náměstek PER, PAM 

Mezinárodní dlouhý triatlon CZECHMAN 2015  


