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ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

  Úvodní slovo ředitele 

Dobrý den, 

zdá se, že máme novou tradici. S prvními 
chladnými dny podzimu přijde nejenom 
chřipka a všechny virózy, zvláště dětské, 
ale především zase Covid. S neúprosnou 
silou naplňuje vše to, čeho jsme se 
obávali. Lidé onemocní a zase se naruší 
běžný život a pracovní možnosti.  

Jsem rád, že v léčebně je již jen 
minimum zaměstnanců, kteří neprošli 
očkováním.  Ti, kteří byli imunní po svém 
onemocnění, si uvědomují situaci 
poklesu protilátek                a přichází též 
se očkovat na doplnění své obrany. Stejně tak starší, nebo 
nemocní. Bohužel nám v prognózách kovid dal za pravdu. 
Prosím zbytek, aby  místo nesmyslů, které hlásají rozhodně 
velmi zvláštní lidé, poslechli rozum, protože prostě svým 
postojem ohrožují nejen sebe, ale i ostatní. 

Máme štěstí, že žijeme v době, kdy nikdo z našich 
zaměstnanců nemůže říci, že je bez opory, že neví jak dál. 
Navíc díky situaci v celém státě ale i zodpovědnému přístupu 
drtivé většiny pracovníků léčebny, se dost nečekaně v této 
těžké době daří hospodářsky a letošní rok bude jistě vrcholem 
i v platech našich zaměstnanců. Máme možnost opravovat 
naše pavilóny. Je to tak trochu paradoxní. Važme si toho 
všeho a snažme se, aby to prostě „vydrželo“. Prospěch 
každého z nás závisí na úspěchu léčebny. 

Již  jsou před námi zase vánoce, vlastně třetí kovidové. 
Přejme si, ať přijdou jako čas zdraví každého z nás a všech 
okolo nás. 

Je ale nutno poděkovat za Vaši stálou aktivitu a trpělivé 
snášení údělu zdravotníka, rozhodně můžeme být všichni 
spokojeni s tím, co se daří a věřit, že se bude dařit i nadále.  
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Ve druhé polovině letošního roku proběhla oprava střešní krytiny pavilonu G. Původní střecha byla 
v nevyhovujícím technickém stavu, proto jsme dle dlouhodobého plánu šetřili prostředky na opravu 
v rámci zákonné rezervy. Komplikací opravy byla skutečnost, že původní krytina byla 
z azbestocementových šablon obsahujících azbest. Z tohoto důvody byly podmínky opravy projednány 
s Krajskou hygienickou stanicí a práce s materiálem obsahujícím azbest měly přísná pravidla k ochraně 
zdraví. 
Projekt byl připraven již v roce 2018, v prvním pololetí roku 2021 jsme vyhlásili soutěž na dodavatele 

opravy. Měli jsme obavy, aby se do soutěže ale-
spoň nějaký zhotovitel přihlásil, neboť situace na 
stavebním trhu v roce 2021 je „bláznivá“. Naše 
obavy byly podloženy i tím, že místní firmy 
s potřebnou kapacitou nám oznámili, že o akci 
nemají zájem. 
 
Do soutěže se naštěstí přihlásily dvě firmy 
z Moravy, vítězem se stala firmy DACH-IZOL 
z Uničova. Vítězná nabídka byla na částku 
4.599.872 Kč bez DPH. 
                                                                      pokračování na str. 3 
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   Předání herních prvků pro rehabilitaci                                                                       

Oprava střechy pavilonu G 

                                                               
Studenti ze SPŠE Pardubice, Karla IV ve spolupráci s partnery 
projektu Fenix Kultur Švédsko a SPSE Prešov Slovensko dokázali 
vyrobit funkční pomůcky pro rehabilitaci dětí i dospělých pacientů. 
Celý projekt je financovaný ERASMEM KA 229. 

Dne 3. 11. studenti pod vedením Ing. Zdeňka Cacha, Mgr. Jany 
Binarové,    Bc. Milana Štveráka,  Ing. Miroslava Jirky předali 
vyrobené herní prvky pro rehabilitaci, které jsou plně funkční  
a velmi vhodné nejen pro rehabilitaci dětí, ale určitě se dají využít 
při cílené rehabilitaci dospělých pacientů s neurologickým deficitem  
a pacientů na LOOP .  

Herní prvky obsahují různé 
labyrinty, puzzle, pexesa, 
které jsou vyrobené z dobře 

dezinfikovatelného materiálu  a využijí je pacienti s poruchou jemné 
motoriky, zraku, percepce, pomůcky zlepšují koncentraci při 
provádění jednotlivých úkonů. Velmi široké uplatnění pomůcek 
bude i v ergoterapii. 

Závěr: Po dohodě s vedením HL budou studenty vyrobeny herní 
prvky ve větším množství právě pro širší využití na jednotlivých 
odděleních. Studenti nadále pracují na hračce traktor, který je 
ovládaný pohybem ruky, na kterou je připevněno speciální čidlo, 
dále na robotické rukavici pro hru a obrazovce se žárovičkami, které 
se při rozsvícení překrývají rukou. Tyto pomůcky budou rovněž po 
dokončení předány pro využití pro rehabilitaci hrou.  
I hendikepované děti mohou tak dále pomocí takto upravených 
her rozvíjet své schopnosti a zařadit se lépe mezi své vrstevníky, 
což je i naším cílem.  

Mgr. Petra Teplá 

vedoucí rehabilitace pav. E, M 
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Na konci letošního října nám byla předána dokončená akce „Oprava dvora u pavilonu E“. Záměrem akce 
bylo vytvořit vhodný a bezpečný prostor pro hry dětí z dětského pavilonu. Prostor, který bude vyžadovat 
minimální údržbu i při vysokém zatížení. 

Realizaci akce předcházela interní diskuse o nejvhodnější variantě řešení (zejména sportovního povrchu)   
a projektová příprava, jejímž autorem je bývalý zaměstnanec Technického odboru Mirek Lebduška. Po do-
končení projektu jsme v roce 2020  vyhlásili 2 x výběrové řízení na zhotovitele stavby, ale s ohledem na 
naplnění kapacit firem provádějících tyto specifické práce se žádný zájemce nepřihlásil.  

V letošním roce se podařilo panu náměstkovi HTS získat kontakt na firmy, které měly kapacitu tuto akci 
provést. Do výběrového řízení se přihlásili dvě firmy, vítěznou nabídku na cenu 1.451.690 Kč bez DPH po-
dala firma  CALYPSO GROUP s.r.o. Pardubice. 

Akce byla zahájena předáním staveniště dne 3. 9. 2021 a spolupráce s dodavatelskou firmou byla na velmi 
dobré úrovni.  

Osobně jsem velmi rád, že se povedlo v léčebně zkrášlit další „kout“ a vytvořit pro děti hezký hrací prostor. 
Vlastní názor si můžete udělat prohlídkou hřiště či z přiložených fotografií. 

           Plocha před opravou               Plocha po opravě 

 

 
 

Martin Zoulík 

vedoucí TO 

Akce proběhla (až na občasné komplikace) dobře, zhotovitel i přes počáteční pomalý rozjezd akci dokončil 
v požadovaném termínu. Střešní krytinu nově tvoří lakovaný falcovaný plech na speciální odhlučněné pod-
ložce, nové jsou i okapové žlaby a záchytný systém pro zajištění bezpečnosti osob pohybujících se na stře-
še. 

Martin Zoulík 

vedoucí TO 

      Oprava dvora u pavilonu E                                  

           pokračování ze str. 2  
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Ing. Bohuslava Tefrová 
N PER/PaM 

     Personální oddělení informuje                       

Ukončení pracovního poměru v říjnu: 

Hajzochová Anna                         -  uklízeč, pav. E 
Malinský Jakub                             -   pomocný dělník v údržbě, DPP 
 
Nástupy do pracovního poměru v říjnu: 

Dubnová Lucie, Bc.                  - fyzioterapeut, pav. F 

Šmok Jiří                                     - řidič /za pracovní neschopnost/ 

Samková Anežka                    - uklízečka, pav. D /z rodičovské dovolené/ 
 
Nástupy do pracovního poměru v listopadu: 

Pešková Vendula                        - všeobecná sestra, pav. A 

Kouřilová Zuzana                        - uklízeč, pav. K 

Brychtová Veronika                   - uklízeč, pav. E 

Dušková Hana                             - sanitář, pav. A 

Hladíková Ivana                          - sanitář, pav. V /za pracovní neschopnost, DPP/ 

Sýkorová Karolína                      - prac. pro styk s veřejností, řed. /za pracovní      

                                                            neschopnost, DPP/ 

Horáčková Rudolfa, Bc.             - administrativní pracovník, OČM, DPP 
 
Odborná stáž: 

V průběhu měsíce října si v HL plnili odbornou stáž: 2 studenti oboru fyzioterapie, 1 

studentka oboru ergoterapie a 4 praktikantky na SRJ v rámci kurzu Katetrizace 

močového měchýře muže. 

     Tradiční rozsvícení vánočního stromu  

 

Srdečně Vás zveme na sváteční rozsvícení vánočního stromu, 

které se koná 25. listopadu  od 15:30 hod. Strom bude rozsvícen 

v blízkosti Konferenčního sálu HL směrem k pavilónu C. 

V listopadu 2021 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 

 25. let            Bulva Pavel                   - technický pracovník, TO 

                         Hrubý Otto                   - dopravní referent, PRO  

 Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 


