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ZÁŘÍ   2018 

U V N I T Ř  T O H O T O  
V Y D Á N Í :  

strana: 

ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

Veškeré činnosti  a pohybové aktivity, na které je zaměřena léčebná péče 
v Hamzově léčebně a které využívá pacient v každodenním životě zvyšují 
kvalitu jeho života. ne jinak tomu bylo v rámci tradičního setkání se 
zdravotními klauny v projektu Cirkus paciento.  

Cirkus Paciento 2018  
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V letošním roce jsme realizovali nákup nového multifunkčního traktoru pro účely 

údržby parku a komunikací. Nákup je realizován za přispění dotace z MZČR, která 

nám byla schválena v loňském roce. Stroj byl dodán firmou ŽIVA zemědělská obchodní a.s. Klášterec nad Orlicí, 

která podala nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení. Traktor včetně příslušenství 

jsme převzali 20.7.2018. Výhodou tohoto stroje je jeho multifunkčnost a možnost řízení 

pouze s řidičským oprávněním skupiny B. Stroj má hydrostatickou převodovku – odpadá 

řazení obsluhou.  Traktor má také možnost pohonu všech kol. Příslušenství: výklopný 

vlek, nakladač, lanový naviják na přibližování dřeva, přední šípová radlice, přední zame-

tací kartáč, zadní samonakládací sypač. Tento stroj nahradí již značně opotřebovanou 

a zastaralou techniku: UNC, traktor s vlekem, malotraktory TK, 1 x multicar. Další novou 

výbavou parkové údržby je pracovní elektrotříkolka, kterou využívá zahradnice k údržbě 

záhonů a vyvážení odpadkových košů. 

Pořízení nové techniky do parkové údržby 

(pokračování ze strany  1) 
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Miloš Mlynář, vedoucí PRO 



ÚKOLY: 
BYTY: RŘ schvaluje návrh bytové komise ze dne 28.8.2018. 
GDPR: IA informovala o připraveném postupu zpracování osobních údajů za účelem pořizování záznamů.  
KVALITA:  
Z důvodu nedodržování rychlosti v areálu léčebny byla z bezpečnostních důvodů instalována dopravní značení 
pomocí vodorovného značení na silnici a měřiče rychlosti. 
Na webové stránky HL byl umístěn nový elektronický dotazník spokojenosti pro ambulantní pacienty OPT. 

 
 

Ř HL MUDr. Václav Volejník, CSc. 
 Diskuse o novém zákonu o dokumentaci a archivaci.  
 RŘ propaguje akci na podporu našeho bývalého pacienta „Nový domov pro Pavla“.  
 Představil novou asistentku ředitele Bc. Veroniku Šťovíčkovou  
 

N Oš Jaroslava Zavoralová  
 RŘ souhlasí s návrhem N Oš, tj. i nadále pokračovat ve snížení počtu vařených druhů pro zaměstnance 

a cizí strávníky a zastavit přijímání objednávek na soukromé akce do odvolání. 
 14. 11. t.r. se v HL uskuteční akce v rámci Světového dne diabetu. 
 Požádala o dodržování provozního řádu OVS, tj. že výdej do jídlonosičů je pro zaměstnance povolen 

pouze ve výjimečných případech. 
 
N ZP MUDr. Alena Klapalová 

 Informovala o dobrém plnění OD.  
 Řešeno personální zajištění v kategorii lékařů. 

 
N RHB Bc. Ludmila Vopařilová 

 Informovala o akci “Kilometry pro spinálku”. 
 Řešeno personální zajištění v kategorii fyzioterapeutů.  
 RŘ souhlasí s návrhem na poskytování masáží jen za poplatek. 

 
N EÚ Ing. Dagmar Voralová 

 Zpracována nabídka přepravy pacienta sanitním vozem za úhradu. 
 Informovala o výsledovce za 1-7/2018. Připomíná, že zvýšení kategorie i o setiny procenta znamená 

podstatně vyšší zisk. 
 V novém Ceníku HL budou upraveny mimo jiné i ceny pokojů. 

 
N PER Ing. Bohuslava Tefrová 

 Poukázky na dary z FKSP (při pracovním výročí nebo odchodu do důchodu) a na odměny z Kolektivní 
smlouvy (při životním výročí a odchodu do důchodu) budou zaměstnancům i nadále předávány 
stávajícím způsobem, ale finančně je obdrží na účet spolu s platem ve výplatním termínu za měsíc, 
ve kterém měli výročí či důchod – NEBUDOU SI JE VYZVEDÁVAT V POKLADNĚ HL. 

 RŘ souhlasí s návrhem na vyplacení odměny při ukončení pracovního poměru v období od 1. 7. – 31. 12. 
2018 v posledním výplatním termínu pracovního poměru. 

 Předložila přehled o čerpání prostředků na zaměstnanecké výhody z FKSP . 
 
N HTS Zdeněk  Doležal: 

 Informoval o jednání na MZ a zpracovaném plánu na rekonstrukce a robotické přístroje.  
 Informoval o stavbě výtahu na G a přípravě vodovodu k vrtu, zpřístupnění terasy u pavilonu D. 
 Řešena možnost rozšíření vánočního osvětlení – dokončit až s ohledem na finanční situaci HL.  

 
 

Zpracovala: Mgr. Markéta Mračnová, V PRAV 
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  Zpráva z jednání RŘ HL č. 13 a 14, konaných ve dnech 3. a 17. září  2018 



 
 
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: 30. 09. 2018 
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Personální oddělení informuje 

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

Ukončení pracovního poměru v srpnu: 
Mrvíková Radka  kuchař OVS 
 

Nástupy do pracovního poměru v září: 
Pitrová Iveta, Bc.  asistent ředitelství 
Dudková Petra  kuchař OVS 
Mrowietzová Jana  kuchař OVS 
Janišová Dagmar   provozář pavilónu B  /za pracovní neschopnost/ 
Holanová Radka, DiS sestra na rehabilitaci pavilónu C 
Kusá Karolína  masér pavilónu I 
Ecclesová Lenka, BSc.  ergoterapeut SRJ 
 
V srpnu nastoupilo 8 brigádníků  
/1 sanitářka – studentka LF UK HK, 4 úklid, 2 park, 1 prádelna/. 
 
Odborná stáž - v průběhu měsíce září nastoupili na odbornou stáž v HL:  
1 stážista – fyzioterapeut, 2 stážistky – ergoterapeutky, 2 stážistky na SRJ v rámci 
kurzu Katetrizace močového měchýře muže a 3 zaměstnanci organizace CEDR 
Pardubice o.p.s. v rámci projektu „Komplexní podpůrné služby pro osoby po 
získaném poškození mozku a CMP“.  

Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/ PaM 

 

 

Jak pečovat o svá prsa 

Dne 15. 10. 2018 od 13 - 14 hodin  Konferenční sál HL 
Přednáška a praktický výcvik samovyšetření, 
přednášející: Ing Jana Smetanová, Libuše Nováková MAMMA HELP centrum HK 

Akce je určena všem zaměstnancům i pacientům 

15. podzimní zavírání Hamzova parku a arboreta 


