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ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

  Úvodní slovo ředitele 

Vážení spolupracovníci, 

končí další, trochu poblázněný rok, který 
nám v léčebně přinesl více trápení a vrásek 
než radosti. Práce na odděleních ve znamení 
kovidového stresu logicky ničí každého. 

Lepší už bylo, že si tímto nešťastným 
způsobem stát uvědomil, že zdravotnictví 
není Popelka. 

V léčebně jsme ale měli i nečekaně řadu 
radostí, kdy se podařila řada věcí. Nejvíce je 
vidět nová fasáda pavilónu K, zateplení, 
oprava průčelí, využití málo funkčních 
severních teras a řada oprav a úprav i uvnitř, 
kde nás i pacienty těší druhý, nyní již 
evakuační výtah. Po pavilónech E, A, nyní K, se těšíme, že i pavilón 
C se zbaví velkých tepelných ztrát, starých železných konstrukcí        
a hlavně výrazně nerovných podlah. Díky evropským fondům se 
upravil objekt Meráno a vznikla velmi hezká malá budova, ale 
hlavně tzv. venkovní učebna pro malé i velké zájemce o přírodu.  

Nebudu ale vyjmenovávat všechny novinky. Na místě je nutno říci, 
že vznikly díky aktivitě Vás všech, kdy jste  vydrželi všechny tlaky      
a výsledkem jsou dobře vyléčení pacienti a taky potřebný finanční 
přínos. 

Vždy jsou i nezdary. Utržený břeh před pav. G je zatím jen 
bezpečně stabilizován a jeho oprava se snad zdaří v příštím roce. 
Zato střecha pav. G je kompletně opravena, což je základ klidu pro 
celý pavilón. 

V léčebně nás ale bohužel moc nepřibylo, počty lékařů, ale i všech 
dalších profesí jsou na hraně. To je velký úkol pro nás pro  všechny, 
kteří, věřím, máme zájem na dalším rozvoji léčebny. Máme co 
nabídnout, byt, plat, jistě dobré lidi okolo sebe a rozhodně klidnou 
práci. Ale těch, kteří chtějí žít trvale mimo město moc není.  

Vážení přátelé, už třetím rokem nemohu obejít pavilóny a pozdravit 
se s Vámi osobně. Přijměte prosím takto na dálku mou ruku  
a hlavně poděkování za Vaši práci, za věrnost léčebně a doufám i za 
Vaši víru, že se skutečně vrátí zase čas klidu a pokojného života. 
Krásné svátky a vše nejlepší, spokojenost a zdraví v roce 2022. 
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„Venkovní učebna Meráno v Hamzově léčebně“ 

                                                               Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. 6. 2021 f. STATING s.r.o. a zdárně ukončena  27. 10. 2021. Předmětem 
stavby byly stavební úpravy a přístavby ke stávajícímu otevřenému altánu Meráno. Po provedení stavebních úprav 

a přístaveb bude dřívější altán nyní sloužit jako venkovní 
„učebna“ s provozem pro 12 osob, z toho 1 – 2 imobilní 
osoby na vozíčku.  
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, byl 
realizován v Integrovaném regionálním operačním 
programu, výzvě č.6 ( specifický cíl Posílení komunitně 
vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního 
potenciálu), v rámci 11. výzvy MAS Skutečsko, 
Košumbersko a Chrastecko, z.s. IROP-Infrastruktura pro 

vzdělávání IV., s cílem zvýšit kvalitu zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání v Hamzově léčebně 
prostřednictvím vybudování venkovní učebny přírodovědných předmětů. 

V objektu byla provedena nová hydroizolace, podlahy, omítky, zateplení, elektroinstalace, EPS, elektrické vytápění, 

rozvody vody a kanalizace, osazení nových dveří, přístavba bezbariérového WC a sedlové střechy nad novou 

zpevněnou plochou. Dále byly provedeny přípojky elektriky, slaboproudu, vody, tlakové kanalizace a drenáže okolo 

objektu včetně dešťové kanalizace a vsaku. Investiční náklady činily 2,24 mil. Kč. 

Předání stavby proběhlo, kolaudační souhlas byl vydán 1. 12. 2021. 

 

V roce 1905 zakoupil jsem v katastru košumberském část této roviny, část příkré stráně, kterou tato rovina spadá do 
údolí řeky Olšinky, a lučiny až k řece Olšince. Založeny cesty, ovocný sad, park, lesíky, urovnán skalní lom, ohrazeny 
všechny rozsáhlé pozemky ústavní. Zalesněna pustá stráň, založeny cvičné školní zahrady. Na jihozápadní straně 
náhorní roviny na pokraji stráně spadající do údolí řeky Olšinky postavena jednopatrová villa Zálesí pro dětské 
ložnice. Za villou Zálesí vybudována zprvu přízemní, poté jednopatrová školní dvorana. Poblíž villy Zálesí postavena  
jednopatrová besídka. V přízemí její: laboratoř, v prvém patře: letní dětská učebna. Takto rozšířený ústav byl (v letech 

1925–1910) odborně vyzbrojen dvěma lékařskými 
ordinacemi, dvěma síněmi pro převazy, síní operační, 
čtyřmi koupelnami, laboratoří bakteriologickou 
a chemickou, úpravami pro konservativní terapii 
chirurgickou, úpravami pro terapii vzduchovou, sluneční, 
vodní, úpravou pro terapii specifickou – třemi pískovišti, 
lesními stromy, besídkami, třemi učebnami školními, 
lesní školou, lékařskou i školní knihovnou“. (Hamza 1923) 

Postupem času se z jednopatrové besídky stal domek 

pro zahradníky, a také v té době byl budově přisouzen 

název „Meráno“. Ke vzniku názvu se váže humorná 

historka. „Jeden ze zahradníků (údajně pan Ziegl), dostal 

poukaz do nějakých lázní a moc se s tím vychloubal                a pyšnil, že jede do Merána, kde ale ve skutečnosti nebyl. 

Když se vrátil, kolegové ho uvítali nápisem „Vítáme Tě v Meránu“, napsal o události učitel Václav Svatek ve školní 

kronice. Nápis byl na domku dlouho, a i když časem zmizel, jméno domku zůstalo dodnes. A tak nyní máme Venkovní 

učebnu Meráno. 

Ing. Karel Kundera 

investiční technik 

Jana Zavřelová, DiS. 

metodik HPA 

Předmětem stavby byly : 
Energetické úspory - Stavební úpravy obálky budovy, revitalizace hlavního osvětlení a instalace řízeného větrání         
s rekuperací v 1.NP. 
Lůžkový výtah - Vybudování nové výtahové šachty a osazení lanového lůžkového evakuačního výtahu obsluhujícího 
1. až 4. nadzemní podlaží včetně dispozičních úprav v 1. a 4. nadzemním podlaží.  
Stavební opravy - zahrnující především výměnu nevyhovujících rozvodů studené a teplé vody včetně rozvodů cirkula-
ce a s tím spojené opravy stávajících hygienických zázemí jednotlivých pokojů pacientů a dalších prostor pavilonu K. 

           „Pavilon K – Energetické úspory, lůžkový výtah, stavební opravy“                                              

           pokračování na straně 3 
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Ing. Karel Kundera 

investiční technik 

Uzavřením vestibulu vznikl příjemný vstupní prostor. Nástavbou na místě stávajících teras vznikla místnost rehabilita-
ce a jeden třílůžkový pokoj. Zřízením nového výtahu se zvedla střecha nad celým schodišťovým prostorem.  Nad rá-
mec původního projektu byla opravena terasa, nově byl proveden bleskosvod a provedeno dorozumívací zařízení 
sestra x pacient k pokojům a na sociální zázemí. Současně s touto akcí byla provedena oprava stávajícího výtahu. 

Předání staveniště f. Stating s.r.o. proběhlo 7. 4. 2021. Investiční náklady na Energetické úspory byly 14,6 mil. Kč         

vč. DPH, na Lůžkový výtah 10,5 mil. Kč vč. DPH a na Stavební opravy 9,5 mil. Kč vč. DPH. Předání stavby proběhlo      

19. 11. 2021, kolaudační souhlas byl vydán 1. 12. 2021. 

 

 

Projekt: „Energetické úspory pavilonu K“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti / Evropským fon-

dem pro regionální rozvoj / Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní pro-

středí a projekt: „Lůžkový výtah pavilon K“ byl spolufinancován ze státního rozpočtu ČR. 21, kolaudační souhlas byl 

vydán 1.12.2021. 

 

pokračování ze str. 2 

Jako každoročně jsme i letos, ve spolupráci s Amforou, uspořádali 
vánoční koncert pro zaměstnance Hamzovy léčebny. Již podruhé 
přijala po několika letech pozvání herečka, moderátorka a hlavně 
zpěvačka Monika Absolonová. Koncert se konal 15. 12. 2021 od 
17:00 v konferenčním sále HL. Úvodu koncertu se ujal ředitel 
léčebny MUDr. Václav Volejník, CSc., který shrnul právě končící 
rok 2021, poděkoval zaměstnancům a přivítal paní Moniku Abso-
lonovou, která se na pódiu objevila v krásných stříbrných třpyti-
vých šatech, slovy: „Spadla k nám hvězda z nebes“. 

Paní Absolonová, přes lehké zdravotní potíže, podala neuvěřitel-
ný výkon. 
Celé její vy-

stoupení bylo pozitivní, vtipné a dech beroucí, díky jejímu hlasu, 
který je zárukou koncertu plného emocí a neopakovatelné atmo-
sféry. Byla skutečnou hvězdou, ale blízko nás i našim srdcím. Do 
svého repertoáru zařadila i písničky od zlatého slavíka Karla Gotta 
a celým hodinovým koncertem zněly především důvěrně známé 
vánoční písně. Po celou dobu jí na piano doprovázel prof. Ondřej 
Hájek, kterému patří taktéž velké poděkování. 
Celá akce proběhla za přísných epidemiologických opatření. Už 
teď všichni ve skrytu duše doufáme, že u nás paní Absolonová 
s panem Hájkem nebyli naposledy.  
 

Karolína Sýkorová 

asistentka PR 

Vánoční recitál Moniky Absolonové a Ondřeje Hájka 
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Ing. Bohuslava Tefrová 
N PER/PaM 

     Personální oddělení informuje                       

Nástupy do pracovního poměru v listopadu: 

Hajzochová Anna                     -   uklízeč, pav. K 

Zachová Irena                            - administrativní pracovník, pav. G, DPP  (za pracovní    

                                                                     neschopnost) 

 
Ukončení pracovního poměru v listopadu: 

Roller Matěj                               - kuchař, OVS 

Burešová Anna                        - praktická sestra, pav. C 

Dítětová Iveta                            - všeobecná sestra, pav. A  
 
Nástupy do pracovního poměru v prosinci: 

Pecinová Radka, DiS.                     - všeobecná sestra, pav. SRJ 

Horáčková Rudolfa, Bc.                 - administrativní pracovník, pav. G 

Hladíková Ivana                              - sanitář, pav. V  (za pracovní neschopnost) 

 
 
Odborná stáž: 

V průběhu měsíce listopadu si v HL plnilo odbornou stáž: 2 studenti oboru fyzioterapie, 

1 studentka oboru ergoterapie, 4 studentky oboru logopedie, 2 studentky oboru 

zdravotně sociální pracovník a 2 praktikanti na SRJ v rámci kurzu Katetrizace 

močového měchýře muže. 

 

 

V prosince 2021 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 

25. let               Falgenhauerová Ivana            - všeobecná sestra, pav. G 

35. let               Bětíková Jolana                       - ošetřovatelka, pav. C 

 


