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Pro radost 

V prosinci 2021 byly zahájeny práce na opravě zastaralého evaku-
ačního lůžkového výtahu v budově pavilonu B.                                                                                                             
Tato oprava byla provedena z důvodu častých provozních závad, 
které byly příčinou následných nežádoucích událostí, které pod-
statně narušovaly provoz na pavilonu. Plánovaná oprava byla zre-
alizována na základě zjištění skutečného technického stavu a opo-
třebení stávajícího výtahu, u kterého bylo ještě nutné zajistit  
i nákladné odstranění závad  z bezpečnostní inspekční prohlídky 
výtahu. Oprava evakuačního lůžkového výtahu byla provedena 
v době odstávky budovy, kdy byl celý objekt prázdný. Byla vymě-
něna celá kabina výtahu včetně automatických posuvných dveří  
  

Odbor HTS informuje 

pokračování na straně 2 

Dne 15.2.2022 se po delší uzavírce 
našeho parku opět otevřely brány 
a široká veřejnost se může přijít 
potěšit pomalu začínajícím jarem. 
Dny se začaly natahovat, slunce se 
k nám začíná vracet  a park nám 
opět krásně ožívá.  

Hamzova  léčebna se může pyšnit 
žhavou novinkou, kterou zrealizo-
vala naše zahradnice, paní Micha-
ela Tejnecká. Celý projekt je pod 
její taktovkou a pevně ho drží ve 
svých šikovných floristických ru-
kách. Je tomu asi týden, kdy ote-
vřela svou samoobslužnou květi-
novou skříň.  

V sortimentu můžete najít naváza-
né květiny,  jarní či velikonoční 
věnce, řezané tulipány . Nesmíme 
opomenout petrklíče ani žluté narcisky, které jsou vidět už z velké dálky. 
Květinová skříň je přesně ta milá drobnost, které u nás v areálu chyběla.  
Skříň je umístěna v podloubí u pavilonu M. Paní Tejneckou je možno najít  
i na Facebooku, profil M. Tejnecká. Věříme, že skříň bude často navštěvova-
né místo a jen pokvete. 

 
Karolína Sýkorová 

asistentka, PR 
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                                                               a zároveň došlo i k odstranění všech závad bránících bezpečnému provozování výtahu. Nyní je v budově pavilonu 
B opět plně funkční moderní výtah, který splňuje veškeré nové bezpečnostní předpisy pro provozování evakuační-
ho výtahu pro dopravu osob. Realizaci díla provedla a dokončila v plánovaném termínu do 31.1.2022  firma Výta-
hy EVIS Svitavy, která zajišťuje smluvní servis všech výtahů provozovaných v areálu Hamzovy léčebny.  

 

 

Po delší odmlce se opět můžeme bez omezení procházet Hamzovým parkem a arboretem a radost z  krásné 
přírody nám tak nezmaří ani zima, ani časté větrné počasí. Vždyť jaro je téměř za dveřmi, i když zatím jen to 
meteorologické, které zažíná 1. března.  
I tak již začínají rozkvétat první „nedočkavci“. Jedním takovým je čemeřice černá, jedovatá rostlina z čeledi prys-
kyřníkovitých. Bez ohledu na název jsou její nápadné květy až sněhově bílé. Dlouho na sebe nenechají čekat také 
ostatní časně kvetoucí jarní keře. První z nich – zimolez Purpusův (Lonicera x purpusii). Pochází z východní Číny. Je 
opadavý, ale část listů obvykle vydrží na větvích i přes zimu, květy rostou v párech na společné stopce a silně voní. 
Stejně tak i jemná kráska kalina vonná (Viburnum farreri).  V poupatech jsou květy růžové, poté bílé a vonné. Kve-
te před olistěním, někdy dokonce i v lednu.  Druhové jméno nese na počest anglického cestovatele a sběratele 
rostlin R. J. Farrera. 

Rozkvetlý, intenzívně vonící keř najdete právě 
v tomto období v zahrádce slečny Diorové, 
jeho vůni ucítíte až na desítky metrů. Ve Vý-
chodoasijské zahradě Vás ohromí žlutě kve-
toucí jasmín nahokvětý (Jasminum nudiflo-
rum),, který rovněž pochází z Číny. V mírných 
zimách vykvete již kolem Vánoc. Květy jsou 
odolné  a nepoškodí je ani několikastupňový 
mráz. Zimokvět časný (Chimonanthus prae-
cox) má dobu květu dokonce obsaženu ve 
svém druhovém jménu; latinské praecox zna-
mená časný, raný. Jeho květy jsou žlutavé s tmavě vínovou skvrnou v jícnu upro-

střed květu. A voní někdy tak, že je cítit i na vzdálenost desítek metrů.  
 
Hodně radosti při procházkách probouzející se přírodu! 

pokračování ze str. 1 

Jana Zavřelová, DiS. 

metodik HPA 

Jak mnozí víte, naše léčebna žije i na sociálních sítích. 

Nejvíce aktivní se snažíme být na platformě Facebook 

a Instagram.  Jak můžete vidět, tak bývalí pacienti  

chválou rozhodně nešetří.  Děkujeme Vám za skvěle 

odvedenou práci a pevně věříme, že Vás komentáře 

zahřejou stejně jako nás. Pokud budete mít zájem na 

profilu Hamzova léčebna, Luže—Košumberk nalezne-

te  mnohem více pozitivních příspěvků.. 

Zimokvět časný 

Karolína Sýkorová 

asistentka, PR 

Martin Zoulík, 

vedoucí technického odboru 

Kvetoucí nedočkavci 

Jasmín nahokvětý 

Aktuální dění na Facebooku 

http://botany.cz/cs/farrer/
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Ř HL - MUDr. V. Volejník, CSc. 

 Současná situace ekonomická a organizační obecně 

 Otázky plnění plánu OD 

 Otázky viditelného šetření energiemi 

 

N OŠ/MK - J. Zavoralová 

Informace: 

 Staniční sestra pav. D. Košvancová Jitka bude končit PP 31.5  

 Rozdělení lůžek C po přestěhování je následující C/B1 22 lůžek, C/B2 41 lůžek, C/H 20 lůžek  

 Očkovací místo na L je vyklizeno 

 Celkem bylo aplikováno Comirnaty 10 402 dávek a Spikevax (Moderna) 2 129 dávek 

K projednání: 

 Žádost o schválení nástupu do PP od 1.3.2022 zdravotně sociální pracovnice na úvazek 0,5 – jedná se kolegyni, 

která studuje magisterský program. 

N ZP - MUDr. A. Klapalová 

 Vstup do kaple je možný podle současného stavu předpisů 

N RHB - Bc. L. Vopařilová 

 Na pav. A a I pokračuje zařazování pacientů do OD 0033 

 Spinální ples se bude konat 7.5.2022 v Sokolovně      

N PER/PaM - Ing. B. Tefrová    

 začátkem ledna 2022 byl nahrán do Vemy modul Plánování nepřítomností, ve kterém budeme evidovat plán do-
volených, žádat o dovolené atd. 

 přihlášení na očkování proti klíšťové encefalitidě je možné  do 4.března 2022 

 Brigády 07-08/2022 – podmínky: 110 Kč/hod  na  Dohodu o provedení práce  (max. 300 hodin).  

IA – L. Kohoutová: 

 Byla zpracována „Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2021“, kterou vyžaduje ministerstvo financí. 

 Zpracována „Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti v oblasti poskytování informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím“. Zpráva zveřejněna také na webu HL. 

 Zpracován „Přehled poradců a konzultantů HL“ za 2. pololetí 2021, informace zveřejněny na webových stránkách 
HL. 

N EÚ - Ing. D. Voralová, MBA 

 Šetření na topení na budovách, zodpovědní jsou všichni zaměstnanci 

 Informace k současnému plnění OD 

N HTS - Z. Doležal 

 Bylo ukončeno výběrové řízení na akci "Pavilón C - Energetické úspory a stavební úpravy", 

 Provozní a technické akce: K 31.1.2022 byla úspěšně dokončena a předána generální oprava výtahu v pav. B 

 
 

Mgr. Markéta Mračnová 

vedoucí právního referátu 

Zpráva z jednání RŘ č. 2 konané dne  21.2.2022 
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Personální oddělení informuje 

Ukončení pracovního poměru v lednu: 

Faltysová Vlasta                              - sanitář, pav. G 

Hajzochová Anna                             - uklízeč, pav. R, DPP 

Nástupy do pracovního poměru v únoru: 

Pecháčková Eva                                 - sestra, pav. A 

Klinecký Jan                                        - praktická sestra, pav.C 

Vašulín Čejková Ivana                       - masér, pav. V 

Brázdová Jana                                    - fyzioterapeut, pav. G, DPP 

Stehnová Jindra                                 - uklízeč, pav. R, DPP 

Odborná stáž: 

V průběhu měsíce ledna si v HL plnilo odbornou stáž: 1 studentka oboru zdravotně sociální 

pracovník a 1 praktikant na SRJ v rámci kurzu Katetrizace močového měchýře muže. 

Ing. Bohuslava Tefrová 
N PER/PaM 

V únoru 2022 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 

25. let    Lebedová Dagmar             - vedoucí FO, HTS           

30. let    Kapitolová Marie               -  masér,  pav. M 

     Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

Park je opět otevřen! 

Karolína Sýkorová, 
asistentka, PR/Marketing 


