
nebo naopak malinkaté rohy, 
huňatý kožich a hlavně strašidel-
ný obličej. Chodí v doprovodu 
hodného Mikuláše a svatého 
anděla, kteří je dokáží alespoň 
trochu zkro&t, protože jinak by 
nám tu čer& dělali pěkné peklo... 
A tak jsme spolu s Žampašskými 
Barbušáky připravili pro lůžkové 
oddělení ošetřovatelské péče 
setkání s čerty, Mikulášem a an-
dělem. A nebyli to ledajací čer&. 

(pokračování na straně 2) 
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ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

 

I malé dítě  dnes ví, že čert žije v 
pekle, má huňatý ocas, dlouhé 

Vážení spolupracovníci, 

Čert i Mikuláš neodmyslitelně patří k české kultuře a lidové tradici 
a na rozdíl od jiných, má své pevné místo i dnešním moderním svě-
tě. Přestože mikulášská tradice je určena primárně dětem, mají 
z jejich návštěvy radost i senioři.  

už zase končíme rok a ohlížíme se navzájem 
nad <m, co vše bylo a všichni už myslíme na 
rok příš<. Především věřím, že po všech 
stránkách byl rok 2016 pro léčebnu 
nesmírně úspěšný, a že máme důvod být 
každý alespoň trochu spokojen. Všichni 
jsme napjali síly a především základní úkol, 
tj. lůžkovou léčbu, se i číselně podařilo 
naplnit na nikdy dříve nedosažené číslo 
97,45 %. 

Souvisí s <m přirozeně hodně práce, na druhé straně to ale přináší 
i dobré finanční výsledky. Stejně se ale snažili všichni na dalších 
místech celé léčebny a proto je výsledek tak výborný. Děkuji Vám 
všem za to. Přeji Vám klidné a spokojené Vánoce, zdraví osobní 
i v celé rodině a  jsem rád, že se můžeme těšit v dobré pohodě i na 
rok 2017. Věřím, že i ten proběhne s výbornými výsledky. Mimo  asi 
všem již známé ob<že s prováděním rekonstrukce pavilónu E naštěs< 
to&ž není důvod předpokládat větší problémy. Děkuji tedy za Vaši 
práci.         MUDr. Václav Volejník, CSc. ředitel léčebny 

 Mikulášské zpívání  
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Úsek dopravy 

Na úseku dopravy byla naplánována obnova vozového par-
ku na rozvoz stravy a prádla v HL a to formou dvou skříňo-
vých vozidel s hydraulickým čelem. Na obnovu vozového 
parku jsme obdrželi dotaci z Ministerstva Zdravotnictví ve 
výši 70 % z pořizovací ceny. Výběrovým řízením byla vybrá-
na vozidla ISUZU japonské výroby od dodavatele ProScan, 
a.s. Jičín. Vozidla nám firma předala do užívání dne 
21.11.2016.  Jedná se o moderní stroje, které již splňují 
přísné emisní limity Euro VI, vůz je tedy vybaven filtrem 
pevných čás&c na výfukovém potrubí. Tato technologie 
přispěje nejen k ekologičtějšímu provozu, ale i ke komfortu 
obsluhy pavilónů. 
 
Úsek parkové údržby 

Na úseku parkové údržby se v letošním roce podařilo za-
koupit profesionální sekací techniku pro údržbu parku. Stá-
vající stroje Wisconsin již nebylo ekonomické opravovat a 
tak bylo vedením léčebny rozhodnuto o modernizaci strojo-
vého parku. Protože ve výbavě parkové údržby již máme 
jeden stroj s hydraulickým vyklápěním sběrného koše na 
korbu vozidla, byla volba typu stroje směřována stejným 
směrem - tedy, aby odpadlo ruční nakládání posekané trav-
ní hmoty na korbu vozidla a zvýšila se tak produk&vita pracovníků parkové údržby. Ve výběrovém řízení 
uspěl stroj KUBOTA G26 HD od dodavatele ŽIVA zemědělská obchodní a.s. Klášterec nad Orlicí.  Stroj je 
pořízen z prostředků HL a byl nám předán do užívání dne 25.11.2016.      
            Miloš Mlynář, vedoucí provozního odboru 

 Pořízení nové techniky do dopravy a parkové údržby 

Tihle uměli nádherně hrát a zpívat. Jak by také ne, 
když zmíněný hudební soubor Barbušáci navazuje na 
le&tou historii hudebních a pěveckých kroužků, kte-
ré vždy neodmyslitelně patřily k zájmovým útvarům 
Domova pod hradem Žampach. Ve své činnos& vyu-
žívá muzikoterapeu&ckých prvků (bubínky, Orffovy 
nástroje, dešťová hůl, …) a rytmického cítění členů 
souboru.  

Význam hudby pro rozvoj člověka s mentálním 
pos&žením je neocenitelný, hudba zasahuje ce-
lou psychiku jedince, intenzivně rozvíjí zejména 
smyslové vnímání, este&cké cítění, pohybovou 
činnost. Vede k soustředění pozornos&, rozvíjí 
paměť a fantazii. Žampašš< Barbušáci jsou ote-
vřeni i spolupráci s jinými soubory a další veřej-
nos<, svoji činnost prezentují nejen při různých 
příležitostech v domově, ale i při vystoupeních 
na společenských akcích mimo domov nebo 
v  zahraničí. A to se ukázalo i zde v Hamzově lé-
čebně.  Na obou chodbách pavilónu C se postup-
ně rozezněly vánoční i zimní písně. Mikuláš 
s andělem rozdával malý dárek v podobě čertov-
ské záložky do knihy. Hlavní však jsou zažité oka-
mžiky rados& a veselí. Rádi bychom s obyvateli 
Domova pod hradem Žampach pokračovali 
v různých ak&vitách i v dalších letech, nejen 
v čase předvánočním. Už i proto, že i mezi nimi 
máme své pacienty.  

Jana Zavřelová,DiS., referent PR a kultury 

Mikulášské zpívání (pokračování ze strany 1) 



 

 

 

 

Stránka 3 

Zpráva Ř HL z jednání RŘ č. 20 a 21/2016/RŘ konaných 21.11.2016 2 a 5.12.2016 

Ř HL MUDr. Václav Volejník 
• HL proběhlo jednání s docentem Fuskem, děkanem z FZS Pardubice. Byla řešena možná budoucí 

spolupráce s HL. 
• Informoval o situaci s Revírní bratrskou pokladnou – posílali jsme jim nesouhlas s jejich návrhem úhrad.  
• Plánujeme větší důraz na střediskové hospodaření – organizační i ak&vizační.   
• Požádal N HTS o kontrolu starého úkolu pro HTS, a to „odvedení vody do trávy“, tzn., aby vše 

neodtékalo do kanalizace.  
 
N Oš Jaroslava Zavoralová 

• Návrh na případné stanovení poplatku za půjčování a údržbu prádla v majetku HL. Závěr: nevybírat  
• Informace pro pacienty – nový text doplněn, budou vyvěšeny v Portále HL  

Závěr: RŘ souhlasí s doplněním v bodu 11 o přivezení léků o výraz : minimálně na první tři dny. 
• Dotazník spokojenos& zaměstnanců – jako manager kvality vysvětlila některé body a možné návrhy na 

řešení. Některé naopak nemůžeme ovlivnit, např. parkovací místa. 
 
N ZP MUDr. Alena Klapalová 

• 14.12. se zúčastní výběrového řízení na KÚ Vysočina.  
• Připomíná, že celoroční provoz, vč. Vánoc, nám umožní kladně ovlivnit plnění plánu celého roku.  
• Propustky na Vánoce - metodika VZP se nezměnila, tedy postupuje se obvyklým způsobem. Dle platné 

Metodiky nesmí být propustka 3 dny po nástupu na hospitalizaci a 3 dny před ukončením 
hospitalizace. Propustka nesmí být delší než 72 hod 

 
N RHB Ludmila Vopařilová 

• Vzhledem k tomu, že postupně dochází ke generační výměně fyzioterapeutů, musíme zajis&t potřebná 
proškolení u stávajících fyzioterapeutů.  

• Provoz rehabilitace poslední týden v prosinci: rehabilitace zajištěna v pracovní dny bez omezení, sobota 
31.12. je sobotní pracovní doba - posílení provozu (za 26. 12. 2016). Čerpání ŘD omezeno na 2 dny 
v tomto týdnu, reguluje vedoucí RHB podle počtu pacientů na pracoviš&. 

 
V PRAV JUDr. Miroslav Chudoba 

• Informace  o rozhodnu< St. pozemkového úřadu, který Usnesením ze dne 10.11.2016 rozhodl, že řízení 
ve věci vydání pozemků požadovaných Římskokatolickou farnos< Luže se zastavuje. Tím je záležitost 
„církevních res&tucí“ pro HL vyřízena. 

 
N PER/PAM Ing. Bohuslava Tefrová 

• Platové výměry k 1.1.2017 (navýšení tarifů o 10% všem zaměstnancům + „odměna 6,25%“ bude 
v osobním ohodnocení ve výši 5,7% z průměrného tarifního platu roku 2016 pro danou kategorii 
zaměstnanců vyhlášky 564/20016 Sb.) budou zaměstnancům předány nejdéle do výplatního termínu 
za měsíc leden, tj. do 25.2.2017. 

• Vitamínové balíčky z FKSP, pokud dodavatel s&hne, měly by se rozdat do konce roku. Budou stanoveny 
časy, kdy se budou pro& občanskému průkazu vydávány v konfer. sálu pav. L. Závěr: RŘ souhlasí. 

• Závěr: RŘ souhlasí. 
• Shrnu< nástupů lékařů:   

od 2.1.2017: MUDr. Vojtek úv. 1,0, MUDr. Kryštofová úv. 1,0, MUDr. Kubíčková úv. 0,4 
od 1.2.2017: MUDr. Korol úv. 0,6 

 
N EÚ Ing. Jarmila Ditrichová: 

• Řešíme problém, že ČNB nemá platební terminál.  Závěr: HL má zájem o provozování terminálu,  
nutno dořešit podmínky. 

• Návrh min. počtu OD 2017 na 95 %. N ZP – doporučuje max. 96 %. 
• ZP již zasílají úhrady na účet u ČNB . 
• Připomenout zaměstnancům, aby cestovní příkazy dali k vyúčtování včas, tak, aby je bylo možno 

proúčtovat do roku 2016 . Cestovní příkaz, který má zdan. plnění letošního roku, ale bude pozdě předán 
a tudíž zaúčtován do roku 2017 zvyšuje DPPO.  

• Předpokládaná obložnost 2016 bude 97,45%  
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Personální oddělení informuje 

Ukončení pracovního poměru v listopadu: 
Faltysová Vlasta   sanitář pavilónu B 
 

Nástupy do pracovního poměru v prosinci: 
Chadimová Jana   administra&vní pracovník pavilónu K 
Skučková Renata   kuchař OVS 
 
V prosinci 2016 dosáhli pracovního výročí &to zaměstnanci: 
 
30 let     Bě<ková Jolana   ošetřovatel pavilónu C 
 
Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

 

 

Ing. Bohuslava Tefrová, náměstek PER a PAM 

N HTS Ing. Půža  
• Probíhá výběrové řízení na akci v OVS – rekonstrukce odbytu. 
• Letos by měla ještě proběhnout výměna oken v pavilónu K. 
• Na pav. D probíhá stavba šaten a sociálního zařízení. 
• Pokračují stavební  práce na ředitelství. 
• Na základě výzvy VS Chrudim a.s, byla provedena inventarizace všech ploch 

(zastavěných i nezastavěných) ve správě HL, za účelem jejich zatřídění dle 
propustnos&.                                                                                                   

• Rekonstrukce pavilónu E - dne 30.11.2016 byl zástupci fy MIRAS podepsán 
zápis o předání čás& stavby a staveniště, abychom mohli   předat havarijní část 
stavby  (1.PP - suterén) 5.12. zhotoviteli Staver s.r.o. (generální dodavatel).                                                 

• Po drobných úpravách zjištěných montážních nedostatků byl 2.12.2016 předán 
stavební firmou MAKULA CZ s.r.o. do užívání částečně zateplený velký bazén na 
pavilónu G. 

       Zpracovala: Mgr. Markéta Mračnová 

Zpráva Ř HL z jednání RŘ č. 20 a 21/2016/RŘ konaných 
21.11.2016 2 a 5.12.2016 

Na základě výsledků výběrového řízení na 
funkci primáře primariátu Rehabilitace IV., 
konaného dne 21. 1. 2016,   byl k 1. 1. 2017 
vybrán MUDr. Pavel Remeš.  V jeho práci mu 
přejeme úspěch odborný i osobní. 
 
Tímto zároveň děkujeme prim. MUDr. 
Miroslavě Sílové za dlouhá léta výtečné 

odborné i lidské práce, kterou vždy kvalitně odevzdávala našim pacientům, ale 
i za práci pro léčebnu.  

MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel léčebny 

Sdělení ředitele HL 


