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Akce v prosinci

Vánoční koncert ZUŠ
(Konferenční sál)
9.12. od 16.00 hodin
Odlesky abilympiády
výstava ve Foyer FAB

4

Vedení Hamzovy léčebny přeje všem
svým pacientům, zaměstnancům i obchodním partnerům
příjemné prožití vánočních svátků, šťastný nový rok,
mnoho štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů.
Pozvánka na Vánoční koncert
Hamzova léčebna pořádá ve spolupráci
se ZŠ a MŠ při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé
a ZUŠ Luže

VÁNOČNÍ KONCERT
Srdečně zveme dne 9. prosince od 16 hodin
do Konferenčního sálu HL.
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Doplnění technologie čištění spalin ve spalovně

Spalovna nebezpečných odpadů,
která je umístěna v objektu kotelny a údržby, zajišťuje jednak
likvidaci všech nebezpečných
odpadů, produkovaných v HL, ale
i odpadů od jiných dodavatelů,
převážně z nemocničních a sociálních zařízení. Je v provozu od
roku 1993. V roce 2004 a 2006
proběhly 2 etapy dovybavení
spalovny, které řešily zlepšení
účinnosti čištění spalin instalací
suchého dvoustupňového čištění
spalin pomocí vstřikování speciálních práškových sorbentů do spalinového potrubí a dále zlepšení
monitoringu a vyhodnocování
vypouštěných emisí do ovzduší
instalací kontinuálního měření
emisí.
Kontrola dodržování stanovených
emisních limitů škodlivin vypouštěných do ovzduší je prováděna
kontinuálním měřením emisí,
které po dobu provozu spalovny
trvale sleduje a vyhodnocuje
koncentrace legislativou stanovených škodlivin s vizualizací na
monitor v prostoru obsluhy spalovny. To umožňuje obsluze okamžitě reagovat, pokud se koncentrace škodlivin blíží limitním
hodnotám nebo jsou tyto hodnoty krátkodobě zvýšeny (emisní
limity
jsou
vyhodnocovány
v časových obdobích půlhodina a
den).
Dále jsou prováděny 2 x ročně
jednorázová měření emisí autorizovanou emisní laboratoří. Protokoly z těchto jednorázových měření a také výstupy z kontinuálního měření emisí jsou předkládány České inspekci životního prostředí ke kontrole, zda nedošlo
k překročení emisních limitů,
které by vedlo k uplatnění přísných a vysokých finančních postihů

V posledních letech nebylo v naší
spalovně v žádném případě zjištěno překračování stanovených
emisních limitů při prováděných
jednorázových měření ve spalovně a u kontinuálního měření emisí jsou trvale dodržovány zákonem stanovené limitní hodnoty
sledovaných škodlivých látek. To
jednoznačně dokazuje, že ve vypouštěných emisích z komína
naší spalovny nejsou obsaženy
nebezpečné látky v koncentracích ohrožujících zdraví a znečišťující ovzduší.

stranění úplně všech pachových
látek, které odcházejí komínem.
Proto se někdy může stát, především při nízkém tlaku a příslušném směru větru, že tyto pachové látky jsou cítit. Někdy jsou také spalovně bez podrobnějšího
zjištění automaticky přičítány
pachy, které přicházejí i z jiných
zdrojů než ze spalovny. To však
bohužel lze těžko změnit, protože
spalovna je v těchto situacích
vždy první v podezření a většinou
se dále už pravá příčina nezkoumá.

Přesto jsme v letošním roce přistoupili ve snaze o další snižování
vypouštěných emisí do ovzduší
k dalšímu doplnění technologie
čištění spalin. V měsíci listopadu
bylo v rámci investiční akce doplněno další zařízení (viz foto) ke
vstřikování nového práškového
sorbentu do spalinového potrubí,
které zajistí ještě vyšší účinnost
čištění především kyselých složek
ve spalinách.

Závěrem je třeba uvést, že zákonné předpisy v ČR stanovují přísné
emisní limity pro všechny vytipované nebezpečné látky, které by
mohly mít vliv na zdraví. Dodržováním všech těchto stanovených
limitů je zajištěno, že vypouštěné
látky do ovzduší a případné pachy vliv na zdraví a přírodu mít
nebudou. To vše je v naší spalovně zajištěno a zdokumentováno.

Všechna prováděná opatření ke
snižování vypouštěných emisí do
ovzduší však nikdy nezajistí od-

Miroslav Hegr
vedoucí
tepelně energetického centra
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Ergotep pro žáky i pedagogy v projektu „PODPORA ÚČASTNÍKŮ PRAXÍ“
Ergotep zahájil se svými partnery realizaci projektu Ergotep pro žáky i pedagogy, registrační číslo
CZ.1.07/1.1.00/54.0051.
Významnými společenskými partnery jsou Konto bariéry77 a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové.

Cílem projektu je zkvalitnění počátečního vzdělání zavedením
moderního komplexního systému praktického vyučování žáků,
zejména osob se zdravotním postižením, zlepšení jejich klíčových
kompetencí pro uplatnitelnost na
trhu práce po skončení jejich studia a změna jejich životního postoje vedoucí k samostatnosti
a nezávislosti. Žáci si v reálném
prostředí zaměstnavatelů realizujících sociální podnikání vyzkouší
běžné pracovní postupy a situace,
s nimiž se mohou potkat po ukončení školy. Připraví se na roli zaměstnance v sociální firmě nebo
na roli podnikatele (OSVČ).
Projekt se zároveň zaměřuje na
zvýšení znalostí a kompetencí
pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků základních
a středních škol v oboru sociálního podnikání. V rámci osobnostního a odborného rozvoje bude

proškoleno 100 pedagogů účastí
ve dvoudenním semináři sociálního podnikání. Dále vznikne 5 odborných center sociálního podnikání v Ergotepu i u partnerů projektu, poskytujících poradenství
žákům i pedagogům.
Praxe žáků budou probíhat ve firmě Ergotep a u partnerů projektu
Dřevovýroba Otradov a Sdružení
Neratov, vzdělávání žáků i pedagogů ve vzdělávacím centru Ergoeduka.
Partnery projektu jsou Dřevovýroba Otradov s.r.o., Sdružení Neratov, o.s. v Bartošovicích v Orlických horách, Obchodní akademie,
odborná škola a praktická škola
Olgy Havlové, Janské Lázně, Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno. Partnerem
bez finančního příspěvku je Ergotep CSR Institut, o.p.s. jako odborný garant k zajištění adaptačního
procesu žáků v době mimo výuku.

Celkový rozpočet projektu je
8 933 120,99 Kč se zahájením realizace v září 2014 a ukončením 31.
7. 2015.
Tento projekt je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu
ČR
převzato z www.ergotep.cz

Zajištění služeb v projektu:
„ PODPORA ÚČASTNÍKŮ PRAXÍ“
v rámci projektu Ergotep pro žáky
i pedagogy, registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.00/54.0051
Tento projekt provádí firma Ergotep, d.i. Proseč. Hamzova léčebna
zajišťuje službu ubytování žáků
a asistentů na pavilonu H, včetně
stravy a dopravy na místo praxe.
Projekt byl zahájen v říjnu 2014
a bude ukončen v červnu 2015.
Klienti kteří se praxí účastní jsou
hendikepovaní studenti z Jánských lázní a Brna.
Miloš Mlynář
vedoucí provozního odboru

Důležité upozornění
Z důvodu rozmachu používání tzv. gumovacích per si dovoluji upozornit, že používání gumovacích per na
úřední dokumentaci není povoleno a to z důvodu možného falšování dokumentů a také nemožnosti takovýto dokument dále pro další účel kopírovat - po okopírování napsaný text zmizí !!
Dále u takového dokumentu není možné zaručit řádnou archivaci.
Týká se to všech dokumentů, zdravotnické dokumentace i veškeré ostatní administrativy, proto Vás žádám o předání této informace všem zaměstnancům a tato pera na úřední dokumenty nepoužívat !!!
Děkuji za spolupráci
Miloš Mlynář
vedoucí provozního odboru
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Personální oddělení informuje
Ukončení pracovního poměru v listopadu:
Dobrkovská Miloslava
Bulvová Iveta, Bc.
Tlapáková Lenka
Poslušná Eva

kuchař OVS
ergoterapeut pavilónu F
uklizeč pavilónu E
uklizeč pavilónu M

Nástupy do pracovního poměru: nebyly
V prosinci 2014 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci:
25 let

Fikejzlová Jana
Brokešová Radka

masér pavilónu E
ošetřovatel pavilónu C

Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje
Ing. Bohuslava Tefrová, vedoucí oddělení PER, PAM

Úspěšná prodejní Vánoční výstava

Vydává:
Hamzova odborná léčebna
pro děti a dospělé
v Luži - Košumberku

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

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

Ve dnech 26. a 27. listopadu 2014 jsme uspořádali tradiční prodejní vánoční
výstavu vánočních dekorací, ozdob a dalších dárkových předmětů, které byly
vyrobeny v ergoterapeutických dílnách pavilónu F. Kouzelnou atmosféru tvořily
vlastnoručně vyrobené vánoční stromečky, zdobené netradičními ozdobami,
keramika, papírové, látkové a jiné výrobky .
Souběžně s touto výstavou probíhá Ve vitríně foyer FAB (směrem k pavilónu A)
probíhá výstava výrobků dětských a dospělých pacientů, žáků Základní školy
a Mateřské školy při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé. Vyberte nejlepší výrobek nebo fotografii číslo napište na papír a vhoďte do schránky, umístěné na panelu při vstupu do pavilónu F nebo pošlete mail na adresu: zavrelova@hamzova-lecebna.cz .
Jana Zavřelová, DiS.
referent PR, propagace a kultury

