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ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

Předání přístroje BEMER 

Věříte, že dobří lidé stále ještě existují? Je tomu tak. Jednou z nich je 
křehká, ale nesmírně cílevědomá žena, paní Hromádková. Je matkou 20 
letého syna Marka, který trpí neurologickým onemocněním závažného 
charakteru, a je nutné udržet a zlepšovat jeho zdravotní stav intenzivní 
rehabilitací ambulantní i lůžkovou. 

dětem při léčení. Začala vyrábět 
vlastnoručně malované záložky 
do knih s texty o rados@, lásce, 
moudros@, přátelství  a prodávat 
je spolu s Markem i prostřednic-
tvím svých známých. 
Získávání peněz po malých část-
kách bylo nesmírně náročné, ale 
paní Hromádková svoji energii 
tomuto věnovala, protože věděla, 
že takto získané peníze pomohou 
dalším dětem. Letos v březnu část 
sbírkou získaných peněz věnovala 
potřebné vybrané rodině na kon-
krétní účel a navíc se rozhodla 

Vážení spolupracovníci 

 

srdečně Vás zdravím v novém roce 2017 a přeji všem po 
celý rok a trvale zdraví, štěsB a spokojenost do života.  

Letošní rok čeká léčebnu další plná pracovní zátěž. Musíme 
dohnat ztrátu zaviněnou nutným odchodem dodavatele  
na rekonstrukci pavilonu E a musíme i dále usilovat 
o rychlou modernizaci všech našich činnosB. I nadále bude 
léčebna ak@vně hledat nové lékaře, ale i ostatní odborné 
profese. Věřím, že se práce v naší léčebně stává atrak@vní 
nejen s ohledem na  finanční poli@ku HL v odměňování, ale i s ohledem na 
naši otevřenost ve směru vzdělávání, snahu o přátelský tým i přátelské 
prostředí. Stejné přátelské vztahy je nutno rozvíjet ve všech činnostech, 
které nás spojují s Pardubickým krajem.  

Věřím, že i nadále najdeme ve všem podporu ze strany všech spoluobčanů 
Luže. Léčebna se snaží být pro město Luže tou nejlepší „značkou“. Budeme 
i nadále rozvíjet Hamzovo arboretum, které jistě slouží i lužským občanům. 
Zájemcům nabízíme členství ve Spolku přátel Hamzova parku a arboreta.  
Bližší informace najdete na webu léčebny. 

Srdečně   
MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel HL 
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Našim cílem bylo pomoci co nejví-
ce, tudíž sesbírat co největší po-
čet mobilů. Proto jsme oslovili 
nejen zaměstnance a pacienty 
Hamzovy odborné léčebny, ale 
i širší veřejnost. Setkali jsme 
se se vstřícným jednáním a nyní 
Vám chceme poděkovat za Vaši 
pomoc a podělit se o zážitek 
ze ZOO. 

Projekt Strážce pralesa doprová-
zela to@ž i soutěž třídních kolek@-
vů. Dne 14. dubna jsme měli mož-
nost navšBvit ZOO v Praze a zú-
častnit se slavnostního vyhlášení 
letošního ročníku projektu. Vyrá-
želi jsme už v 7 hodin a přijeli 
jsme do ZOO právě včas na vyhlá-
šení.  

Do loňského ročníku projektu 
se zapojilo 43 škol z celé ČR a na-
še škola se umís@la na krásném 
6. místě. Vyhlášení a návštěvu 
ZOO jsme si opravdu užili, někoho 
upoutala už úvodní ukázka cvičení 
s lachtany, jiné dě@ se těšily 
na gorily a také nově narozené 
slůně. Čas v ZOO velmi rychle ply-
nul a Prahu jsme odpoledne 
opouštěli s myšlenkou, že naše 
snaha pomáhat gorilám má určitě 
význam a stále pokračuje.  

Projekt běží již pátým rokem, 

 

Pomáháme dětem ze ZŠ Luže sbírat odložené mobilní telefony 

takže mobilní telefony sbíráme 
dále. Ještě jednou děkujeme 
za Vaši podporu a budeme rádi, 
pokud s námi vytrváte.  

Pražská zoologická zahrada zahá-
jila v roce 2010 sběr starých mo-
bilních telefonů. Za každý vybraný 
přístroj vypla& společnost Rema 
Systém 10 Kč. Z výtěžku podporu-
jeme strážce biosférické rezervace 
Dja v Kamerunu. 
Jeden z poddruhů goril je v Africe 
ohrožován těžbou koltanu, který 
se používá při výrobě mobilních 
telefonů i jiné elektroniky. Ve svě-
tě proto mnohé zoologické zahra-
dy začaly se sběrem starých mo-
bilních telefonů. 
Úvaha byla jednoduchá: když se 

telefony zrecyklují nebo prodají 
dál, nebude potřeba získávat tolik 
koltanu a tlak na gorily a jejich 
prostředí se sníží. 
Ke sběru vysloužilých telefonů 
se připojila i Zoo Praha. Do areálu 
zoo jsme umís4li sběrné nádoby, 
kam můžete svůj přístroj vhodit 
k recyklaci. To ale není vše. Spo-
lečnost REMA Systém to4ž za kaž-
dý takto odevzdaný přístroj převe-
de 10 Kč na naše speciální sbírko-
vé konto, ze kterého podporujeme 
strážce kamerunského pralesa 
obývaného gorilami. 

4. třída ZŠ Luže 

Dana Holomková, třídní učitelka 

V listopadu 2015 se žáci 4. třídy ZŠ Luže se spolužáky z ostatních tříd zapojili do kampaně na podporu ochra-
ny goril nížinných, zijících ve volné přírodě Afriky.  

věnovat 54 @síc korun našemu 
dětskému oddělení jako příspěvek 
na zakoupení léčebného přístroje 
Bemer. Dobrá věc se podařila 
a skoro symbolicky na sv. Mikulá-
še jsme slavnostně zahájili Bemer 
terapii. „Přístroj Bemer zdokona-
luje mikrocirkulaci a Bm zlepšuje 
prokrvení tkání kapilárním systé-
mem. Velmi zjednodušeně řeče-
no, dopraví okysličenou krev po 

celém těle až do těch nejmenších 
kapilár a Bm zlepšuje funkci přiro-
zených regulačních mechanismů. 
Z uvedeného si snadno uděláte 
sami závěr, že využiB Bemeru je 
nejen léčebné, ale i preven@vní. 
Při lůžkových rehabilitačních po-
bytech děB, využijeme Bemer jako 
součást komplexní terapie, samo-
zřejmě pouze dle indikace lékaře, 
jejíž cílem je další zlepšení péče 

o naše dětské pacienty a jejich 
kvality života. Je to opět něco 
navíc a jsme rádi, že máme tako-
vé podmínky, kdy Bemer terapii 
můžeme poskytovat dětem zce-
la zdarma. 
Paní Hromádková, děkujeme, 
a přejeme Vám, Markovi 
a ostatním členům Vaší rodiny 
hodně zdraví, síly a lásky.  

MUDr. Lenka Šuglová, primář E a M 

Předání přístroje BEMER 
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Zpráva Ř HL z jednání RŘ č. 1/2017/RŘ konaného dne 9. 1. 2017 
        

Ř HL MUDr. Volejník  
• Vyhlášení zákazu návštěv od 9.1. 
• Poděkování týmu HTS pod vedením N HTS Ing. Půži, a v tom i Mgr. Mračnové, za úspěšné dokončení 

složitého rozchodu s dodavatelem na rekonstrukci pavilónu E, a to bez soudního řešení.  
• Poděkování všem pracovníkům lůžkových oddělení za enormně vypjatý první lednový týden a úspěšné 

naplnění oddělení. 
• Poděkování pracovnímu týmu pod vedením N PER za velmi úspěšné naplnění projektu vitamínových 

balíčků z FKSP pro zaměstnance HL. 
• Poděkování  IT  za zajištění internetu pro pacienty. 

 
N Oš Jaroslava Zavoralová 

• Od 1.2.2017 nastupuje kaplan ThMgr. Dušan Ehmig, AchLJ 
• Požádala o možnost zateplení či vytápění spojovací chodby V – OKAL. 
• Závěr: RŘ schvaluje stejný systém, jako spojovací chodba A-F-B  

  
N ZP MUDr. Alena Klapalová 

• Plnění OD:  
postupně se zvyšující stav -plnění OD stav: 
4.1.2017- 94% (473 pacientů), 5.1.2017 - 97% (490 pacientů)  
Během vánočních dní bylo v HL 354 pacientů, k 1.1. 2017 bylo 340 pacientů. 
V prvním lednovém týdnu bylo intenzivně přijímáno a Bm jsme dosáhli, že stav dne 6.1.2017 je 497 
pacientů, což je 98,4 %. 

• Informace o nástupu nových lékařů, celkem úvazek 2,4. Nástup dalšího lékaře od února. 
• Informovala o plánované školící akci v HL na téma au@smus. 

 
N RHB Ludmila Vopařilová 

• Bazén na pav. M – stálý požadavek zaměstnanců na možnost i pro  rodinné příslušníky.  
• Závěr: N PER a N RHB připraví návrh rekreačního plavání pro rodinné příslušníky našich zaměstnanců. 

 
PRAV JUDr. Miroslav Chudoba 

• Trvale se řeší převody pozemků podle požadavků MZ. 
 
N PER Ing. Bohuslava Tefrová 

• Vitamínové balíčky z FKSP – bylo ukončeno jejich vydávání, kdo nes@hl, možnost vyzvednout do 31.1.2017 
na PER oddělení. 

• Od 11.1.2017 nastupuje na per. Oddělení v úvazku 0,4 pí. Hana Langová. 
• Pracujeme na vydání nových platových výměrů. 

 
IA Bc. Dagmar Voralová 

• Řešila možnost dotace z KÚ Pk. Dle předběžné informace je zaBm jediná možnost využiB pro dě@ program 
pro volnočasové ak@vity.  

 
V SŘ Mgr. Markéta Mračnová 

• Oznámen nový systém evidence a schvalování smluv. 
 
NEÚ Ing. Jarmila Ditrichová 

• V podkladech do RŘ rozeslána zpráva za plnění OD 1-12/2016. 
 
N HTS Ing. Jiří Půža  

• Žádá o souhlas s přijeBm pana Bc. Janouška (orto@k - prote@k) na dobu určitou od 1.2.2017 do 31.1.2018 
Důvodem je zajištění vyšší odbornos@ pracovníků OPT a zajištění výkonů při dlouhodobé nemoci p. Duška. 
Závěr: RŘ souhlasí 

(pokračování na straně 4) 



(pokračování ze strany 3) 

• Během minulého víkendu byly provedeny poslední úpravy nastavení WiFi sítě 
pro pacienty a tato byla zpřístupněna veřejnos@. WiFi je v tuto chvíli dostupná 
na všech hospitalizačních pavilonech, do konce měsíce (v návaznos@ 
na probíhající práce na nové op@cké páteři a virtualizaci) by měla být doplněna síť 
vysílačů na pavilonech F a H, na ředitelství a v konferenčním sále na pavilonu L. 

Zpracovala: Mgr. Mračnová, V SŘ 

 

 
 
 
 
Adresa: 
Hamzova odborná léčebna   
pro dě@ a dospělé 
Košumberk 80 

Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži - Košumberku, 
referát marketingu a PR 
Vydáno dne:  15.1.2017 
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Personální oddělení informuje 

Ukončení pracovního poměru v  prosinci 
MileBnová Hana    sestra pavilónu K 
Vařejčková Ladislava   sestra pavilónu V 
Sílová Miroslava, MUDr.   primář pavilónu G,D,SRJ 
Kremina Milan    údržbář TO 
Charbuský Jakub    kuchař OVS 
Bydlová Lucie    uklizeč pavilónu D 
Macháčková Jana    uklizeč pavilónu D 
Jiráčková Alena    uklizeč pavilónu K 
Slavík Petr     sanitář pavilónu C 
 
Nástupy do pracovního poměru v lednu 
Vojtek Jozef, MUDr.   lékař pavilónu G 
Krištofová Judita, MUDr.   lékař pavilónu G 
Kubíčková Hana, MUDr.   lékař pavilónu E 
Janíková Anna, Bc.   fyzioterapeut pavilónu B 
Svobodová Romana, DiS.  administra@vní pracovník pavilónu D 
Klenorová Eliška    uklizeč pavilónu K 
Faltysová Vlasta    sanitář pavilónu C  /za pracovní neschopnost/ 
Christovová Vlasta   dělník v prádelně /za pracovní neschopnost/ 
Machač Pavel, Bc.    fyzioterapeut pavilónu F 
Langová Hana    personalista /při rodičovské dovolené/ 

Ing. Bohuslava Tefrová, náměstek PER a PAM 

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

7. ledna se konala Tříkrálová sbírka – největší dobrovolnická akce v naší zemi. 
Pořádala ji Charita ČR a na Pardubicku Oblastní charita 
Pardubice. Dvě skupinky tří králů navšBvily  všechna 
oddělení léčebny s přáním zdraví a pokoje v novém roce.  
Stejně jako každým rokem zůstane většina vybrané částky 
v regionu, kde se sbírka koná. Získané prostředky budou 
použity zejména na podporu charitní domácí hospicové 
péče, odlehčovacích služeb pro seniory a na pomoc 
rodinám s dětmi. Celková vybraná částka za Luži, 
Hroubovice, Lozice, Jenišovice byla 81 518 Kč. 
Děkujeme za důvěru, pomoc a štědrost. 
 

     Mgr. Marie Hubálková, Oblastní charita Pardubice 

Zpráva Ř HL z jednání RŘ č. 1/2017/RŘ konaného dne 9. 1. 2017 

Tříkrálová sbírka  


