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ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

Výstava Mozaika tradiční lidové kultury PK 

Dne 3. února 2020 proběhla vernisáž výstavy Mozaika tradiční lidové 
kultury Pardubického kraje, která byla do Hamzovy léčebny zapůjčena 
Národním muzeem v přírodě Vysočina. Výstavu slavnostně zahájila 
autorka námětu Bc. Soňa Krátká z Regionálního muzea ve Vysokém 
Mýtě. 

Výstava představuje nejcennější zvyky, technologie a řemeslníky našeho 
kraje. Některé z nich jsou zapsány na úrovni kraje, některým byl přiznán 
význam na úrovni České republiky a dokonce máme v Pardubickém kraji 
nehmotné kulturní dědictví, které získalo své uznání na úrovni světové. 
Světová organizace UNESCO přijala již v roce 1972 Úmluvu o světovém 
kulturním a přírodním dědictví, z čehož vyplynulo zapisování unikátních 
nemovitých přírodních a kulturních památek na Seznam světového 
dědictví. Na tuto aktivitu v roce 2003 navázala aktivita zaměřující se na 
ochranu nemateriálního dědictví. I k této úmluvě se naše republika v roce 
2009 připojila a tak od následujícího roku jsou pečlivě sledovány, 
monitorovány, evidovány a propagovány prvky tradiční a lidové kultury. 
Zapomenuti nezůstali také vynikající řemeslníci - ti jsou zapisováni na 
seznam Nositelů tradice.  

V dopoledních hodinách, v předstihu před vernisáží, si výstavu prohlédli 
žáci 1. stupně ZŠ Luže, kterým byly obzvlášť zdůrazněny zvyky  
a tradice odehrávající se  v blízkosti Luže, jako je vodění jidáše nebo 
stavění Velikonočního stromu a Věneček ve Střemošicích.  
 
Nyní je výstava až do Velikonoc volně přístupná ve spojovací chodbě 
pavilonů F-A-B, určitě si ji nenechte ujít! 

Bc. Veronika Šťovíčková 
asistentka ředitele, marketing a PR 

Výstava Mozaika tradiční 
lidové kultury PK 
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Poslední čtvrtletí roku 2019 bylo z hlediska údržby a oprav objektů velmi hektické, podařilo se nám zajistit 
realizaci a zkompletovat doklady k dalším akcím, které zlepšují podmínky pro pacienty a zaměstnance v HL. 
Namátkou uvádím: 

 oprava balkonů v bytovém domě čp. 118-120 (Děvín) 
 instalace systému odvlhčení objektu v pavilonu E 
 oprava staticky narušené opěrné zdi v ulici Na Výsluní (u našich garáží)  
 oprava dlažby ve 3. NP pavilonu B 
 oprava podlah pracoven technického odboru 
 oprava havárie vodovodního potrubí v pavilonu K 
 stavba pergoly před Konferenčním sálem 
 oprava podlah ve vyšetřovně a inspekční pokoji pavilon C 
 výměna podlahové krytiny v pracovně RHB SRJ 
 oprava podlahy u pracoven RHB v pavilon M 
 oprava části páteřních rozvodů vody v pavilonu M 
 opravy rozvodů vody ve spalovně a kotelně 
 výměna části parního potrubí v kotelně 

 
V roce 2019 Technický odbor zajistil opravy a servis budov a zařízení v celkové výši cca 14.000.000 Kč, což je 
historicky nejvyšší rozpočet. V této částce nejsou zahrnuty stavební dotační akce (pavilon A, zateplování  
budov apod.) a opravy komunikací. 
Tento velký finanční objem přináší zvýšené nároky na zaměstnance TO. Jsme však rádi, že můžeme přispět 
k bezproblémovému provozu léčebny, a také v nemalé míře ke zvelebování objektů a areálu.  
Jsme si vědomi toho, že takto naplněný rozpočet máme díky kolegům ze zdravotního úseku, kteří zajišťují 
léčbu na takové úrovni, že se k nám pacienti rádi vrací. Jsme rádi, že se naší prací podílíme na chodu léčebny 
a přispíváme k zajištění bezproblémového provozu léčebny. 
 

Martin Zoulík 

vedoucí technického odboru 

18.2. v 18:00  KLUB ZDRAVÍ ve Volnočasovém centru města Luže 

23.2. dle programu   VZPOMÍNKOVÝ PROGRAM K UCTĚNÍ PAMÁTKY plk. KOUKALA 

25.2. v 15:15  MASOPUSTNÍ PRŮVOD s RC DaR od vrátnice HL 

29.2. v 15:30  KLUB CESTOU NECESTOU v Konferenčním sále HL 
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Technický odbor informuje 

Pozvánky na akce v HL i okolí 
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 Zpráva z jednání RŘ HL č. 1 a č. 2, konaného dne 20. 1. a 3. 2. 2020  

ÚKOLY: 
Počítačová bezpečnost – ředitel požaduje prověřit, zkvalitnit a dostatečně zajistit počítačovou bezpečnost 
v HL. 
MUDr. V. Volejník, CSc.: 

 Informoval o změně organizace práce na ředitelství – tiskové práce si budou oddělení zařizovat sama, 
případně prostřednictvím IT nebo CN. Na veškeré pořádané akce (např. Den ošetřovatelství, Letní den, 
aj.) je nutno psát požadavek na středisko 429.  

 Požadavky a konzultace p. Škrocha je nutné řešit vždy přes Bc. Šťovíčkovou. 
 Upozornil na nutnost dodržovat čas vymezený na stravování v jídelně. 

N Oš J. Zavoralová: 
 Den ošetřovatelství se bude konat dne 18. 5. 2020 za přítomnosti hostů Leony Machálkové, Bohuše 

Matuše a Viktora Sodomy. 
 Žádá všechny zaměstnance, aby důsledně prováděli dezinfekci rukou při příchodu a odchodu  

na zdravotnická pracoviště. 
 HL se zapojí do pilotního projektu sledování spokojenosti pacientů – jedná se o aktivitu MZČR. 
 Byla vydána metodika o Poskytování psychosociální péče v HL. 

N ZP MUDr. A. Klapalová: 
 Prof. Vlček nastoupil od 1. 1. 2020  na primariát Rehabilitace IV – G, D, SRJ.  
 MUDr. Kubíčková se stala novým členem stravovací komise. 
 MUDr. Štefáčková nastoupí od 1. 3. 2020 na úvazek 0,6 jako primářka na primariát V – pav. E, M. 
 Od 4. 2. 2020 vyhlášen do odvolání zákaz návštěv v HL. 

N RHB Bc. L. Vopařilová: 
 Dne 2. 4. 2020 v 10 hod. proběhne v Konferenčním sále předání pomůcek pro hendikepované děti  

vyrobených studenty SPŠE Pardubice. 
V PRAV Mgr. M. Mračnová: 

 Stížnost pacienta z pavilonu K byla ukončena zprávou z Odboru zdravotnictví KÚ PK se závěrem,  
že HL nepochybila. 

Asistentka Ř Bc. V. Šťovíčková: 
 3. 2. 2020 proběhlo v Konferenčním sále slavnostní zahájení výstavy MOZAIKA. 
 Vánoční sbírka Cesty za snem proběhla úspěšně, trenažér ručního řízení vozidel bude darován do HL.  

IA L. Kohoutová: 
 Zúčastnila se konference ke kybernetické bezpečnosti v Praze, kde byli označeni koncoví uživatelé  

jako nejrizikovější. 
 Stejně jako loni budou probíhat kontroly o dodržování GDPR na jednotlivých odděleních. 

N PER/PaM Ing. B. Tefrová: 
 V průběhu ledna probíhalo zjišťování zájmu zaměstnanců o očkování proti klíšťové encefalitidě  

a plavání. 
 Byla aktualizována směrnice S 06 007 Odborné praxe a odborné práce v HL. 
 Společnost Swiss Life Select nabídla pro zaměstnance přednášku o možnostech penzijního připojištění. 
 3. 2. 2020 nastoupil nový T BOZP Ing. Ivo Dvořák 

N EÚ Ing. D. Voralová:  
 Informovala o výnosech za služby a o hospodářském výsledku za rok 2019. 

N HTS Z. Doležal: 
 Práce na pav. A pokračují dle harmonogramu. 
 Informoval o průběhu VŘ na ostrahu léčebny. 
 Nově nastoupil stavební technik p. Hesko a protetik OPT p. Koubek. 
 Dle platného organizačního řádu bylo nově zřízeno oddělení Park, které řídí od 3. 2. 2020 paní  

Bc. Dalecká a služby Areál, které řídí p. Sommer. 
 VŘ na drobné stavební práce vyhrála firma K-HOUSE s.r.o. 

       Mgr. Markéta Mračnová 
vedoucí právního referátu 



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

Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži-Košumberku, 
sekretariát ředitelství 
marketing a PR 
 
Vydáno dne: 
7. února 2020 
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Personální oddělení informuje 

Nástupy do pracovního poměru v lednu: 
Truncová Michaela, DiS.   sestra pavilonu B /z rodič. dovolené/ 
 
Ukončení pracovního poměru v lednu: 
Šuglová Lenka, MUDr.   primář pavilonů E, M 
Hladká Marie    vrchní sestra pavilonů G, SRJ, D 
 
Nástupy do pracovního poměru v únoru: 
Dalecká Ludmila, Bc.   vedoucí oddělení Park 
Dvořák Ivo, Ing.    technik BOZP a PO 
Balihar Jan     sanitář pavilonu C 
Morávková Jana    sanitář pavilonu C 
Skála Roman    masér pavilonů E, M 
Mlynářová Kateřina   sestra pavilonu I /z rodič. dovolené/ 
Špačková Adéla, DiS.   fyzioterapeut /z rodič. dovolené/  
 
Odborná stáž 
V průběhu měsíce února nastoupila na odbornou stáž v HL 1 stážistka  
logopedie, 2 studentky oboru výchovná práce,  1 student oboru zdravotně 
sociální pracovník a 13 stážistek na SRJ v rámci kurzu Katetrizace močového 
měchýře muže. 
 
 
V únoru 2020 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 
 
25 let  Roller Martin modelář OPT  
 

Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 
 
 

Ing. Bohuslava Tefrová 
N PER/ PaM 

Z oslav Hamzova roku 2018 vzešel mimo jiné tento unikátní známkový sešitek.  
1. února 2020 byla jeho cena snížena na 190 Kč včetně DPH. 

Unikátní známkový sešitek 

Bc. Veronika Šťovíčková 
asistentka ředitele, marketing a PR 


