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ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

  Úvodní slovo ředitele 

Vážení spolupracovníci, 

naděje povolební nás opravňují k pocitu oddy-
chu nad mnohými věcmi v naší společnosti. Náš 
nový  prezident je slušně vychovaný člověk, 
kterému nechybí úcta k druhým a pokora, bez 
níž nelze čestně naplnit takovouto pozici.  Snad 
bude dost velkým kamenem do stojatých vod 
naší společnosti, aby vytvářel dobré vlny, šířící 
se v našem životě. Doufám, že v jeho slovníku 
bude chybět ono proradné úsloví, že „slibem 
neurazíš“. Pan Babiš tady v léčebně taky slibo-
val a neplnil. Věřím, že postupně mnoho z jeho 
příznivců pochopí, že to, co jsme viděli 
v posledních 14 dnech, byla ale pravá tvář toho-
to jinak jistě velmi chytrého a pracovitého člo-
věka. Řada z nás to věděla a měli jsme volbu 
jasnou. Žijeme nyní v období, které má daleko do klidu a jistoty. O to více potřebu-
jeme žít v jasně nastavených poměrech, věřit sami sobě a mít oporu ve státu. To by 
nyní mělo být znovu obnoveno. 
Musíme si ale uvědomit, že stále platí, že nejbližší pomoc máme každý na konci své 
paže. Vzájemnou  pomoc budeme všichni potřebovat. V současné době probíhají 
poslední jednání o tom, že ještě letos by mohla být zahájena velká rekonstrukce 
pavilónu M (z Národního plánu obnovy). Pokud se nám povede zajistit pro HL tuto 
akci, půjde o velkou změnu pro HL. Nejen, že se tím ukončí cyklus havarijních a 
energetických stavebních oprav našich hlavních lůžkových pavilónů, ale bylo by  
to i významné zkvalitnění pro léčbu pacientů v tomto objektu, stejně jako zkvalit-
nění podmínek pro práci všech pracovníků v něm. Počet lůžek by se měl rozšířit  
na 60 ale hlavně, pokoje by měly být jen dvoulůžkové, se sociálním zařízením.  
Budeme omezeni poměrně velkým stavebním dvorem uprostřed areálu, bude 
zkomplikována doprava po léčebně. Práce by měly trvat do konce roku 2024,  
což bude velmi krátký termín na tak velkou stavbu. Součástí dotace by mělo být  
i nové přístrojové vybavení pavilónu. Stejně tak ale z dalšího evropského grantu 
máme financovat nákup nových přístrojů pro léčebnou rehabilitaci  pro znovuob-
novení rehabilitačního centra v pavilónu F. Bohužel i zde  se to neobejde bez stěho-
vání a změn v naší práci. Prostory bývalé dialýzy budou upraveny, vznikne zde am-
bulantní a kancelářský trakt. Je toho zkrátka hodně. 
Na konci bychom však měli být znovu posílená rehabilitační léčebna s vysokým 
standardem kvality péče. U nás máme i přidanou hodnotu parku. Ale hlavní silou  
je práce vás všech, kteří umíte poctivě, zodpovědně, s vysokou kvalitou dělat svou 
práci, být vlídní na člověka, který má trápení a bolesti. 
Přeji Vám, abychom těžký rok 2023 zvládli spolu,v týmu a v důvěře,  
samozřejmě ve zdraví a trošky štěstí. 
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  Stránka 2 

                                                               Zástupci Hamzovy léčebny se jako další gratulanti připojili s přáním zdraví a další síly panu dr. V.Větvičkovi, stále 
aktivnímu odbornému garantovi Hamzova parku a Arboreta v Luži k jeho 85. narozeninám, nyní 13. ledna. Zdá se,  
že nešťastná třináctka vždy neplatí. Velkému znalci stromů a snad všeho zeleného nic neubrala na jeho aktivitě. 
Neobvyklé při setkání bylo ovšem to, že pan doktor s námi nebyl vprostřed stromů v léčebně jako obvykle. Naopak 
stále stejné bylo to, že byl plný života a práce jako vždy, což je pro nás všechny velká radost. A pro Hamzovo 
arboretum též. Pan doktor, místo obvyklých slov při takové krásné oslavě, s námi probíral další kroky v péči o rozvoj 
léčebenského parku. Řešilo se další odborné zaměření arboreta, postupy 
jak ochránit stromy při  očekávaných nových stavebních činnostech 
v léčebně, bylo toho víc. Ukázal nám též novou knihu „Rostliny na každém 
kroku“, na které spolupracoval s panem Jiřím Kolbekem. 

Se všemi, kteří mají rádi jeho humor, krásné odborné texty 

i až neuvěřitelně historicky propracované místopisy mnoha českých míst, 

vesnic i zajímavostí, kterým pomohl a poradil a jménem parků  

a stromů o které se zasloužil, mu přejeme (a nám též) ještě mnohé další 

roky ve zdraví a dobré náladě. 

 

I letos jsme se zapojili do tzv. ptačí hodinky, kdy jsme sčítali ptáky zatím na 
dvou krmítkách, i když v Hamzově arboretu jich je v současné době 
rozmístěno již osm. Pozorování a sčítání probíhalo nejen u Venkovní učebny 
Meráno, ale i v krmítku u dětského pavilónu E. Sčítali jsme vždy jednu 
hodinu a sečtené druhy a počty ptáků jsme následně zaznamenali do 
elektronického formuláře na stránkách České společnosti ornitologické (dále 
jen ČSO).  
Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí 
dění v jejich okolí. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může 
úplně každý bez předchozích zkušeností. Kdo si není jistý, že dokáže poznat 
nejběžnější druhy ptáků, pomohou mu materiály s vyobrazením druhů, které 
jsou přehledně zpracované na webových stránkách ČSO. „Nevadí, když 
v rámci sčítání neurčíme některého z návštěvníků krmítka nebo jeho okolí,  
i tak toto pozorování vložíme jako ‚neznámý druh‘. „Je zcela v pořádku 
přiznat, že nějaký druh nepoznáme, než riskovat, že jej určíme špatně,“ 
informuje koordinátor Ptačí hodinky z České společnosti ornitologické. 
Pokud se stane, že na krmítko během Ptačí hodinky žádný pták nepřiletí,  

i tyto údaje je vhodné zapsat. Pro ornitology jsou stejně důležité. „Jedná se 

o vědecký výzkum, nikoli o soutěž. Je důležité, aby účastníci odeslali své 

pozorování, i když jim na krmítko žádný pták nepřilétl. Tyto údaje nám pomohou zjistit, kde ptáci naopak chybí,“ 

dodává koordinátor Ptačí hodinky. Odměnou za sčítání je list, zaslaný ČSO s vyobrazením druhů, které jsme během 

sčítání na našem krmítku zaznamenali.                                          Jana Zavřelová, DiS., Klárka Doležalová 

 

Ř HL - MUDr. V. Volejník, CSc. 

 náklady na ošetřování těžkých dekubitů 

 23. 2. 2023 – Boskovice – pozvánka na otevírání dětského pavilonu 

Neobvyklé setkání s doktorem Václavem Větvičkou

MUDr. Václav Volejník, CSc.,  

Ředitel  HL 

Ptačí hodinka s Kaštánkem 

Zápis z jednání RŘ č. 1/ 2023 konané dne 16. 1. 
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N OŠ/MK - J. Zavoralová 

Informace a rozhodnutí ohledně zlepšení péče o pacienty s poruchou polykání: 

Dne 09. 01. 2023 byla v OVS předvedena nová možnost úpravy stravy pro pacienty s poruchou polykání, která byla 

vyvinuta ve VFN Praha, ve spolupráci s firmou Dr. OETKER - p. Slavík. Pan Slavík, šéfkuchař/prezentér firmy   

Dr. OETKER, je spoluautorem a zároveň propagátorem nového zahušťovacího prostředku vhodného pro tuto stravu.  

Akce se zúčastnili: zaměstnanci OVS, Mgr. Šmíd, VS Vostřelová, Mgr. Macáková a N Oš Zavoralová. 

Závěr: Rada doporučuje zajistit 
 

N ZP - MUDr. A. Klapalová 

 Za rok 2022 bylo o 261 překladů více, nejvíce překladů bylo do pav. K a G, zvýšil se i počet překladů do pav. V, 

tím jsme se snažili vyrovnat nedostatek návrhů pro toto oddělení. 

 Výrazně klesá počet návrhů z vlastního sociálního prostředí. Rušíme návrhy na vlastní žádost, nebo že došly  

ke konci platnosti a nelze je vzhledem k termínu při obsazení vhodných lůžek a naplnění kapacity těžkých pa-

cientů realizovat. 

 Trvá dostatek návrhů k pozvání pac. na další měsíce, týká se pav. V.,K, G, A, I, LOOP.  
 

N RHB - Mgr. L. Vopařilová 

 podala informace o exkurzi „Rehabilitační ošetřovatelství v praxi v HL“ – společnost VČELKA 

IA – L. Kohoutová 

 Zpracována zpráva „Přehled externích kontrol za rok 2022“, 

 příprava roční zprávy interního auditu za rok 2022. 
 

N PER/ PaM  - Ing. Tefrová 

 Minimální mzda od 1.1.2023 je 17 300 Kč  (103,80 Kč/hod), dle NV 567/2006 Sb. zaručená mzda pro 2. – 8. 
skupinu prací se nemění. 

 Upozorňuji na nové sazby náhrady jízdních výdajů - formulář FS 06 002-2 byl vydán a rozeslán 3.1.2023, sazby 
stravného zůstaly stejné. 

 K 31.12.2022 ukončeno čerpání „nefinančního benefitu lázně“, hrazeno z finančního příspěvku zřizovatele 
( MZ ČR).   V roce 2021 čerpalo 65 zdravotníků v částce 513 528 Kč, v roce 2022 čerpalo 76 zdravotníků 
v částce 586 450 Kč. 

 Žádám o podání zpětné vazby, kdo zasílá Žádanky o dovolenou v modulu eDOV. Modul umožňuje vytvořit 
plán dovolených (v roce 2022 využito) a zasílání žádanek o dovolenou. 

 Ubytování zaměstnankyně pí. Cherkasyny – v příloze návrh bytového referenta projednaný bytovou komisí 

Závěr: Rada doporučuje 

 

N EÚ – Ing. D. Voralová, MBA 

 informace k softwaru LBIS/4G 

 hospodaření HL 
 informace k FP 

  Zápis z jednání RŘ č. 1/2023 konané dne 16. 1.                                             Pokračování ze str. 2 
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Personální oddělení informuje 

Ukončení pracovního poměru v prosinci 2022: 
Mikanová Eva   - uklízečka, pav. V  
Stoklasa Vladimír   - instalatér-topenář, HTS-TO 
Šafránková Pavlína  - sestra, pav. A   
Horká Kristýna   - sanitář, pav. F 
Bc. Jonešová Markéta  - zdravotně sociální pracovník, ředitelství 
Ing. Kundera Karel  - investiční referent, HTS 
Nováková Eliška, DiS.  - masér, pav. M   
Pecinová Radka, DiS.  - sestra, pav. G-SRJ 
Sliacká Veronika  - uklízečka, pav. G   
Bártová Hana  - pracovník v infocentru, DPP 
Bohatá Kristýna  - pracovník v infocentru, DPP 
Ing. Botlík Igor  - poradenství, OPT, DPP   
RNDr. Lemberk Vladimír  - biolgický dozor, HTS, DPP  
Polanský Petr  - strojnické a topičské práce, HTS-TEC, DPČ 

 
Nástupy do pracovního poměru v lednu 2023: 
Holečková Lucie DiS.   - sestra, pav. A (z rodičovské dovolené) 
Slavíková Kamila   - sestra, pav. G 
Mgr. Košvancová Kristýna  - pracovník vztahů k veřejnosti, ředitelství 
Severa Pavel    - klempíř, zámečník, HTS-TO  
Stoklasa Vladimír    - instalatér-topenář, HTS-TO, DPP 

 

Odborné stáže: V průběhu měsíce prosince 2022 si v HL plnilo odbornou stáž: 1 studentka 

oboru fyzioterapeut, 1 studentka oboru ergoterapeut, 2 studentky oboru zdravotně sociální 

pracovník. 

 

 

 

 

 

V prosinci 2022 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci:  

20 let   Kysela Václav    - sanitář, pav. G 

  Vodičková Eva  - sestra, pav. G 

Ing. B. Tefrová 

N PER/PaM 

N HTS - Z. Doležal 

Investiční akce:  

 Stavební úpravy velkého bazénu pav. G - po kolaudaci bude velký bazén pav. G  
připraven k provozu 

 Modernizace pav. M - probíhá finalizace podkladů k podání žádosti o grant z NPO 

Informace: 

 Byly zahájeny přípravné práce spojené s realizací PD na změnu užívání pav. T. 

 24. - 25. 1. 2023 je stanoven termín na přestěhování pacientů z pav. B/H zpět na pav. C 

 Proběhla zákonná soutěž na dodávku léčiv pro HL. Soutěž vyhrála lékárna VIOLKA.  
Podepsáno. 

 Lenka Honzáková 

vedoucí sekr. ředitele 

Zápis z jednání RŘ č. 1/2023 konané dne  16. 1 Pokračování ze str. 3 


