
Přijměte náš pozdrav v novém roce 
2018 a s ním i přání pevného zdraví. 
Tento rok je pro Hamzovu léčebnu rok 
výjimečný. 
Připomínáme si 150. výročí od 
narození svého zakladatele 
a významné osobnosti Pardubického 
kraje prof. Dr. Františka Hamzy. 
 

Léčebna k této události s názvem„Hamzův rok 2018“ připravuje 
mnoho zajímavých akcí. Nad celým rokem převzal záštitu hejtman 
Pardubického kraje Martin Netolický, 1. náměstek hejtmana 
Pardubického kraje Roman Línek a radní pro zdravotnictví 
Pardubického kraje Ladislav Valtr. Každý měsíc si tak léčebna bude 
spolu s pacienty a návštěvníky v rámci různých akcí připomínat dílo 
a význam profesora Hamzy.  
 
Nejbližší plánované akce: 
 
Dne 21. 2. bude v Praze na pobočce „hlavní“ pošty vydána známka 
prof. Dr. Františka Hamzy, jako součást série známek Osobnosti České 
republiky. 
V den jeho narození, tedy dne 7. 3. vydá léčebna společně s městem 
Luže příležitostnou sérii osmi známek ve známkovém sešitku včetně 
obálky prvého dne. Bude zde možnost zakoupit nejen známkový 
sešitek, obálku prvého dne a další, ale i limitovaný počet obálek 
prvního dne z již vydané zmíněné samostatné známky pana profesora. 
K této příležitosti bude v léčebně zřízena příležitostná poštovní 
přepážka České pošty, kde si bude možné nechat zakoupený 
známkový sešitek pouze ten den orazítkovat speciálně vyrobeným 
příležitostným razítkem.  
Upozornění nejen pro filatelisty, jedná se o mimořádný souběh vydání 
známek na identické téma, které je spojeno se jménem prof. Dr. 
Františka Hamzy a městem Luže, kde se naše léčebna nachází.  
Hamzův rok 2018 je pravdu bohatý a doufáme, že každý nalezne 
v přiloženém programu akci, která ho zaujme a přijde ji podpořit svojí 
účastí.  

MUDr. V. Volejník, CSc. 
ředitel Hamzovy léčebny 
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ÚKOLY: 
BYTY - RŘ souhlasí s návrhy bytové komise u přidělení bytů. PRO zajistí do konce ledna předání oznámení o navýšení 

nájmů  s účinností od 1. 1. 2018 a připraví návrh nové nájemní smlouvy dle platné legislativy. S novými nájemníky 
bude uzavírána  smlouva již dle platné legislativy. 

32/13 Ceník HL – Zpracovány změny k 1. 1. 2018. 
35/18 Pavilón E – Slavnostní otevření pavilónu E bude 23. 1. od 13 hodin, Den otevřených dveří pro zaměstnance, pacienty 

i   veřejnost bude 18. 1. od 10 – 14 hodin  
39/01 Hamzův rok 2019 - Ing. Nováková seznámila s připraveným celoročním programem Hamzova roku 2018.  
 Řešen prodej známek v HL. 
RŮZNÉ: 
Ř HL MUDr. Václav Volejník, CSc. 

 Poděkoval Ing. Jiřímu Půžovi za jeho dosavadní práci v HL a jeho velký přínos v investiční činnosti léčebny. 
 Předal jmenování do funkce N HTS p. Zdeňku Doležalovi a popřál mu hodně úspěchů. 
 Jednání rady ředitele v roce 2018 se budou konat vždy první a třetí pondělí v měsíci. 

Cíle roku 2018 
1. Navrátit ve všech úrovních v HL obecně pravidlo týmové práce, především úctu k druhým,  
 zodpovědnost za sebe a optimální předávání informací. 
2. Ekonomicky udržet, či dosažitelnou cestou zvyšovat, celkový dobrý hospodářský výsledek.     
      Analyzovat náročnost plnění úkolů v současné době a řešit pružně výpadky pracovníků. 
3.  V personální práci i nadále podporovat politiku získávání pracovníků z vlastních zdrojů a v nejbližším okolí HL. 
4. Odborně udržet dosavadní dobré jméno léčebny. Hledat nové léčebné programy s dlouhodobou perspektivou pro 

léčebnu 
 Za veškeré texty, předávané na web cestou přes Ing. Novákovou, či jinak zveřejňované, zodpovídají příslušní 

náměstci.  
 Texty zásadního významu je nutno předávat Ing. Janě Novákové, která je předá ke schválení Ř HL. 
 Stále platí pravidlo, že žádný pracovník HL, mimo stav, kdy to má stanoveno konkrétně v popisu práce, nebo byl 

pověřen konkrétním úkolem, nesmí bez schválení svého nadřízeného komunikovat s jinými nadřízenými 
organizačními složkami, tj. Ministerstva, Krajské úřady apod. 

 
N Oš Jaroslava Zavoralová  

 17. 12.  předán HL šek na 30 000 Kč od Amfory, prostředky budou přiděleny na opravu SRJ. 
 Den ošetřovatelství se bude konat 21. 5. 2018. 
 Pacienti z pavilónu A zpět na pavilón E se budou stěhovat 25. 1. 2018 po obědě.  
 Požádala o sdělení termínu, kdy bude provedena desinsekce oddělení. Termíny sdělí V PRO.  

 
N ZP MUDr. Alena Klapalová 

 Plnění plánu OD za rok 2017- prosinec: plán přeplněn, že plnění plánu nejvíce závisí na splnění, event. přeplnění 
plánu za měsíc leden a prosinec v příslušném roce. Příjem pac. od 2. 1. do 5. 1. 2018 je velmi dobrý, dne 7. 1. 2018 
je stav 98,2%. 

 KCE od 1 .2. t. r. převezme řízení návrhů pro pavilón C. 
 Informovala o proběhlém jednání k projektu „Zdravá noha“. 
 Požádala N HTS o předání informací, s kým je možno na OPT komunikovat v době nemoci pí. Ročňové.  

 
N PER Ing. Bohuslava Tefrová 

 Od 1. 1. 2018 bude MUDr. Štefanová zastupovat prim. MUDr. Broma po dobu jeho nemoci. 
 Personální situace lékařů - k 31. 12. 2017 ukončila pracovní  poměr MUDr. Krištofová, k  31. 1. 2018 končí pracovní 

poměr prim. MUDr. Šalamon. 3. 1. 2018 nastoupila lékařka Oxana Nikiforova  
 Řešeny možnosti čerpání prostředků FKSP v roce 2018. 
 Od 1. 1. 2018 navýšení platových tarifů o 10% všem zaměstnancům HL i příplatků za vedení - platové výměry předá 

PER oddělení do 20. 2. 2018. 
 Termíny předání plánu zaměstnanců a plánu vzdělávání na rok 2018 na personální oddělení do 19. 1. 2018. 

 
N EÚ Ing.  Jarmila Ditrichová 

 Plnění plánu, OD – zatím máme zpracovanou výsledovku za 1 – 11/2017, prosinec teprve zpracováváme. Kategorie  

je ve všech typech OD vyšší, než v r. 2016.  Ř HL požádal o doplnění průměrných dospělých i dětských kategorií  

ve zpracovaných  tabulkách.         

          Zpracovala: Mgr. Markéta Mračnová,  VPRAV 
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Adresa: 
Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé 
Košumberk 80 

Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži-Košumberku, 
referát marketingu a PR 
Vydáno dne: 15. 01. 2018 
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Personální oddělení informuje 

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

Ukončení pracovního poměru v  prosinci 
Herynková Eva  kuchař OVS 
Zachová Irena  administrativní pracovník pavilónu G 
Čáp Petr   zahradník 
Krištofová Judita, MUDr. lékař pavilónu G 
Víšková Věra  uklizeč HTS 
Půža Jiří, Ing.  náměstek HTS 
Zlesáková Radmila  fyzioterapeut pavilónu M 
 
Nástupy do pracovního poměru v lednu 
Sodomková Alice   sanitář pavilónu C  /za pracovní neschopnost/ 
Mrázková Martina, DiS. fyzioterapeut pavilónu M /z rodičovské dovolené/ 
Hušáková Pavlína  praktická sestra pavilónu G 
Stehno Pavel  řidič PRO 
Šmejdová Petra  uklizeč HTS 
Petránková Jana  administrativní a spisový pracovník PRO 
Huňáček Jaroslav  zahradník 
Nikiforova Oksana  lékař pavilónu C 
Matouš Miroslav  kuchař OVS 

       Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/ PaM 

Hipoterapie HL 

V roce 2017 se ve středisku hipotera-

pie v Hamzově léčebně uskutečnila 

návštěva zástupců České hiporehabi-

litační společnosti za účelem zhodno-

cení bezpečnosti provozu, jeho zá-

zemí a kvality nabízené hipoterapie. 

Dle sdělení předsedkyně ČHS Ing. 

Věry Lantelme – Faisan, Dis. je naše 

středisko na základě kladných refe-

rencí z uskutečněné supervize pova-

žováno za jedno z nejvýznamnějších 

a nejperspektivnějších hiporehabili-

tačních středisek v České republice. 

Supervize potvrdila, že naše činnost 

je zárukou maximální kvality a bez-

pečí. Statusy udělené Českou hipo-

rehabilitační společností (Středisko 

praktické výuky a Středisko doporu-

čené hiporehabilitace), včetně licen-

ce koní, kteří úspěšně prošli Specia-

lizační zkouškou pro koně a pony 

zařazené do hiporehabilitace, vypo-

vídají o vysoké úrovni poskytované 

hipoterapie. 

Ludmila Vopařilová, N RHB 

Hipoterapie je důležitou metodou při léčbě pohybových obtíží dětí 

a dospělých a je nedílnou součástí léčebného plánu pacientů v HL. 


