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K slavnostnímu dni 9.3.2023 
 

Vážený pane prezidente Pavle,  

vítáme Vás ve Vaší prezidentské funkci. 
Přejeme Vám, abyste mohl naplnit cíle,  
které jste během volební kampaně  
opakovaně zdůraznil.  
 
Přejeme této republice naději na návrat  
ke slušnosti, k morálním hodnotám,  
platnosti zákonů a s dovolením, i k ušlechtilosti duše. 
 
Hned prvý skutečně velký problém, do kterého jste nyní vtažen, je vlastně 
neřešitelná situace propadu financí České republiky. Nyní sklízíme,  
co kdo před tím zasel, ale stát to řešit musí. Zákon  o valorizaci důchodů je 
ovšem jasný. Řešení, které se bude vymykat obvyklým pořádkům  
je ale nutné.  Za sebe se domnívám, že vynucená opatření musí být komplex 
kroků, které na jedné straně ochrání občany s nejnižšími důchody  
a na straně druhé zastaví pád ekonomiky tohoto státu do černé díry.  

Celkově bychom si jako občané této republiky měli stále opakovat, že nic 
není zadarmo. Že náš obecně krásný a dosti pohodlný život vyžaduje naopak 
od nás určité přístupy k řešení i tak složitých otázek, jako je válka na Ukraji-
ně. Není to „jejich“ válka. Nežijeme v bublině. Svět se zmenšil a vše se nás 
dotýká. Pokud lidé propadnou neuvěřitelné a vskutku profesionálně bohužel 
skvěle vedené propagandě, je to cesta, kterou nikdo z nás ve skutečnosti 
nechce jít. Již nyní začala nová volební kampaň.  

Buďme ostražití a ptejme se na prospěch pro naše děti! 

Léčebna nyní vykročila k soutěži o zatím největší investici, kterou kdo pama-
tuje. Rekonstrukce pavilónu M. Pokud se podaří prostředky získat, budeme 
mít naději na vznik konečně nového, požadavkům doby  plně odpovídající-
ho, pavilónu pro léčebnou rehabilitaci. 

Léčebný program v HL v této době úspěšně naplňujeme podle plánu. Úko-
lem nás všech je stále držet vysoko normu kvality léčby ale stejně tak i naši 
pověst, přívětivého zařízení, kde jsou lidé slušní a prostředí je krásné.                                                 
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Hamzovo arboretum, jako každý podobný objekt,  
je postaveno na estetickém vzhledu a funkci zeleně.  
Ta má několika typů: Travnaté otevřené plochy, tvořící 
kontrast k vysoké, stromové zeleni, jsou jen zdánlivě 
neměnné. Přesto i v nich probíhá téměř automaticky 
neustálá řada změn: Výběžkaté trávy  
se „přemisťují“ samy od sebe, travnaté se rozrůstají, 
kvetoucí byliny se vysemeňují atd. V detailu není žádný 
trávník neměnnou kulisou, ale objektem plným života.  

Nezbytným doplňkem jsou výsadby letniček a trvalek.  

Ty jsou naopak už na první pohled velmi proměnné; 
letničky je třeba rok co rok vysazovat, trvalky by měly měnit místo a podobu nejpozději v řádu pěti let.   

Nejstabilnějším prvkem jsou ovšem stromy, tzv. vysoká zeleň. Musíme být vděčni zakladateli léčebny 
profesoru Hamzovi, že inicioval výsadbu stromů v souběhu s výstavbou léčebných pavilonů. Dnešní 
stromková kostra je v některých případech (například unikátní letité buky) staletá; následníci  
prof. Hamzy v jeho intencích pokračovali, takže kostra parku je zdánlivě stabilní. Zasahuje se do ní jen 
v odůvodněných případech. 

Nejplastičtější a přitom nejméně nápadnou je tzv. keřové patro: Tvoří je, už podle jména keře, jako 
zvláštní životní forma dřevin. Stavba, vzhled, habitus keře závisí nejen na druhu, ale i na individualitě  
a také na funkci, kterou má v arboretu hrát. Jsou to jak jednotlivé, volně rostoucí keře, tak liniové výsadby 
(živé ploty) a clonné výsadby u pat pavilonů, které změkčují vizuální vjemy přechodu hmoty domů  
do parkové zeleně. Vzhledem k tomu, že Hamzovo arboretum je členem Unie botanických zahrad České 
republiky, musí správa arboreta dbát na zachování a rozšiřování druhového (odrůdového) spektra.  
Jen v posledních dekádách se arboretum zaměřilo na výsadbu specializovaných skupin, v nichž právě keře 
hrají hlavní úlohu. Jako jeden příklad za všechny to jsou skupiny keřů, jejichž odrůdy mají po celou sezonu 
barevně odlišné listy: červenavé, žlutavé, bělavé, stříbřité atd. Byly vysazeny na několika místech 
v arboretu. Arboretum tak bylo obohaceno celkem o více než 300 nových druhů a kultivarů. Celkový 
počet je již více než 1000 taxonů (druhů a odrůd) stromů, keřů, lián, bambusů a bylin. Stále ale zůstávají  
v areálu parku a arboreta dřívější, tzv. zahuštěné výsadby, zejména ty, které byly zmíněny  
u pat některých pavilonů. Ty, po delším časovém úseku, již ztratily své estetické hodnoty a staly  
se neprostupným houštím – což je, bohužel, úděl tzv. zahuštěných výsadeb. V několika případech  
se dokonce staly ne příliš bezpečným prvkem, zejména pro pohyb imobilních osob na invalidním vozíku, 
kterých stále přibývá. Často je situace je nepřehledná nejen pro řidiče, ale bohužel i pro pacienty,  
např. v okolí pavilónu M, kdy velmi často musí vyjet na silnici zpoza keřů a nejsou včas vidět. Na taková 
místa je třeba se nyní soustředit.  

Nové výsadby viditelně zpříjemnily pobyt klientů, pacientů i návštěvníků parku a arboreta. Bylo zatím 
upraveno jedenáct lokalit, což nepochybně vyvolalo i zájem pacientů o (poznávací) procházky mezi nově 
upravenými plochami. Na některých místech v současné době probíhají také zmlazující, výchovné  
a zdravotní řezy; ty je nutné pravidelně provádět, ovšem vždy dlouho před hnízdní dobou živočichů, 
žijících v parku.  

Jiným příkladem v návaznosti právě na pavilón M je okolí jezírka, kde je plánováno vytvoření další 
zajímavé expozice. Vzhledem k tomu, že jezírko je již nyní pacienty hojně navštěvovanou částí, jsme 
přesvědčeni o tom, že nové úpravy dané lokality budou opět kladně přijaty návštěvníky arboreta jako 
všechny předchozí.  Tak současně bude Hamzovo arboretum nabízet klientům i návštěvníkům nové dojmy 
a poznatky, pacientům zpříjemňovat pobyt v léčebně – a současně plnit povinnosti, které arboretum jako 
člen Unie botanických zahrad ČR má. Rozšiřování druhové a odrůdové pestrosti  
je mj. zvláště důležité v době přípravy zákona o botanických zahradách, kde bude více kladen důraz  
na širokou druhovou a odrůdovou pestrost.  

 
                                                               

„Revitalizace keřů v Hamzově parku a arboretu“  

Václav Větvička,  Jana Zavřelová 
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  „Stavební úpravy velkého bazénu v pavilónu G“  

V říjnu loňského roku začala na pavilónu G stavební renovace 
velkého bazénu. Celá akce obsahovala velké množství oprav 
a úprav. Mezi hlavní viditelné změny určitě patří nové obkla-
dy, stropní podhled, pod kterým je „schována“ nová elektro-
instalace pro nové úsporné LED osvětlení. Dále byla instalo-
vána výkonnější vzduchotechnika s rekuperací vzduchu, kte-
rá zajišťuje odvod vlhkosti a úpravu prostorového vzduchu 
během provozu bazénu. Plášť budovy kolem bazénu byl 
opatřen novou fasádou se zateplením a novými plastovými 
okny s trojskly, což opět přinese značné energetické úspory. 
Projektovou dokumentaci vytvořila firma PK Adamec,   
o realizaci úprav se postarala firma MB STAVBY – Michal Boldi, Broumov.  
Firma MB STAVBY předala dílo v termínu dle smlouvy, tj. 30. 12. 2022.  
1. února 2023 proběhla za přítomnosti zástupců MěÚ Luže, KHS Chrudim a zástupců HL úspěšná  
kolaudace celého díla. Věříme, že bazén bude nyní sloužit k plné spokojenosti všech jeho návštěvníků 
z řad pacientů a ošetřujícího personálu.  
 
Realizace akce: 10. 10. 2022 – 30. 12. 2022 

Hodnota díla celkem bez DPH: 2 566 328,20 Kč   

Hodnota díla celkem s DPH: 3 105 257,12 Kč  
 

V TO Miroslav Vavroušek 

Zápis č. 2/2023/RŘ z jednání RŘ HL konané dne 20. 2. 2023  

Ř HL - MUDr. V. Volejník, CSc. 

 Práva dle pozice - Z organizačních důvodů je nutné vypracovat seznam uživatelských rolí 

 a jejich přístupových digitálních práv do jednotlivých informačních systémů HL. 

 Pavilón T - Pokračují přípravné práce, je zadán požadavek na projekci pro nové využití. 

N OŠ/MK - J. Zavoralová 

 Probíhá příprava pav. B na přestěhování M - byly realizovány dvě koordinační porady. 

 Dokončena s ing. Jeklem vizualizace M. 

 Mobilní telefony pro staniční sestry jsou objednané. 

N ZP - MUDr. A. Klapalová 

IA – L. Kohoutová 

 Pacienti soběstační velmi často žádají jednolůžkový pokoj. Pokud to je možné, je jim za příplat 

 vyhověno v pav. V. Do pav. V jsou přijímány i překlady, v roce 2022 to bylo 14 %.  ( v r. 2021- 1%). 

Je spíše vyšší tlak na překlady po operacích. 

 Konference spin. jednotek za rok, pořadatel HL, více informací prim. MUDr Remeš.  

 Probíhá plánovaný interní audit „Aktuálnost evidovaných smluv a jejich vyřazování“. 

 Byla zpracována „Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2022“, kterou vyžaduje ministerstvo 

financí. 



Hamzova odb. léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži-Košumberku, 
sekretariát ředitelství 
marketing a PR 
 
Vydáno dne: 
9. 3. 2023 
 
 
Adresa: 
Hamzova odb. léčebna  
pro děti a dospělé 
Košumberk 80 
538 54 Luže 
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Ukončení pracovního poměru v lednu 2023: 

Bělochová Lucie   - kuchařka, OVS  
 
Nástupy do pracovního poměru v únoru 2023: 

Jirsáková Marie   - sestra, pav. K (zástup) 

Frenclová Marie  - praktická sestra RHB, pav. A 

Lašáková Simona  - uklízečka, pav. A 

Pitrová Milena  - sestra, pav. G 

Říhová Aneta   - praktická sestra, pav. C 

 

Odborná stáž: V průběhu měsíce ledna 2023 si v HL plnilo odbornou stáž:  

1 studentka oboru fyzioterapeut.  

 

 

 

 

 

Ing. B. Tefrová 

N PER/PaM 

N PER/PaM – Ing. B. Tefrová   

N HTS - Z. Doležal 

 Změna katalogu prací od 1.1.2023  u kategorií všeobecná sestra  

 Hodnocení zaměstnanců – probíhalo na přelomu roku 2022/2023  

 Prohlášení poplatníka daně z příjmů rok 2023 + daně 2022 – zaměstnanci by měli mít 
podepsáno do 15. 2. 2023 na mzdové účtárně. 

 Plány dovolené 2023 - navrhuji zkrátit termín pro podání plánu dovolených do konce 
února/března.  

V únoru 2023 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 

20 let   Jirufová Štěpánka   - sestra RHB, pav. I 

  Mlynářová Kateřina  - sestra, pav. I 

Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje.  

Investiční akce: 

 Stavební úpravy velkého bazénu pav. G - 1. 2. 2023 proběhla úspěšná kolaudace  

 velkého bazénu pav. G. 

 Modernizace pav. M - připravena smlouva k výběrovému řízení na dodavatele stavby 
včetně zadávací dokumentace. 

 V současné době probíhají úpravy pav. B pro budoucí provoz pav. M včetně  

Personální oddělení  


