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ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

Úvodní slovo ředitele 

Vážené spolupracovnice  
a vážení spolupracovníci v celé léčebně. 

Prožíváme všichni nesmírně těžkou dobu 
života. Toužíme po klidu a trošce 
odpočinku. Realitou je ale další nová vlna 
infekce viru, kterého se svět už asi nezbaví.  

Letošní vánoce proto nebudou takové, jako 
dříve. Nicméně dva, možná tři měsíce nás 
čekají do zahájení očkování. Měl by to být 
prvý pevnější bod na cestě k návratu  do 
normálního světa. I když, po pravdě, ten 
svět už bude trochu jiný.  

Přeji Vám všem i tak o letošních vánocích  chvíli pocit kouzla, přeji 
Vám naději. Najděte v sobě víru, že rok 2021 bude rokem, který Vám 
zpět přinese normální lidskou radost, zdraví a štěstí. 

Na závěr prosím přijměte mou omluvu. Po desetiletí jsem se snažil  
v tuto dobu Vás osobně pozdravit, popřát Vám, poděkovat za vše, co 
děláte. Letos to prostě nejde. Věřím, že mne chápete a omluvíte. 

Věřím, že to všichni vnímáme stejně a děkuji za to. 

MUDr. Václav Volejník, CSc. 

ředitel léčebny 

8. 12. 2020: Ing. Jan Řehounek, poslanec PČR, přijel poděkovat 

vojákům AČR nasazeným v Hamzově léčebně za pomoc v boji  

s COVID-19. Této již druhé skupině vojáků poděkoval rovněž ředitel 

Krajského vojenského velitelství Pardubice pluk. gšt. Ing. Petr Holý.  

11. 12. 2020: Ing. Michaela Matoušková, zastupitelka a náměstkyně 

hejtmana Pardubického kraje, přijela se zájmem o chod léčebny  

i parku. Také poděkovala právě nasazeným vojákům za jejich pomoc 

a navštívila znovuotevřené Muzeum zdravotnictví.  

Mgr. Jana Pauerová 

asistentka ředitele, PR 
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Návštěvy ředitelství HL 



Rekonstrukce a Energetické úspory pavilónu A 

Dne 26. 10. 2020 jsme od dodavatelské firmy STAVER Luže s.r.o. převzali dokončené stavební dílo Re-
konstrukce a Energetické úspory pavilónu A. Přesněji se jedná o dvě stavební akce, kdy jednou byla 
rekonstrukce s dotací od Ministerstva zdravotnictví a druhou energetické úspory s dotací Operačního 
programu životní prostředí - Fond soudržnosti. 

Akce byla zahájena předáním staveniště 2. 8. 2019 a probíhala nepřetržitě až do 26. 10. 2020. Ko-
laudační souhlas vydal Městský úřad Luže 19. 11. 2020.  

Rozsah akce byl: rozšíření prostor v 1. PP, vybudování 
nového osobního výtahu, podstatné rozšíření prostor ve 
3. NP do bývalé půdy, dostavba pracovny lékaře ve  
3. NP na jižní straně, zateplení fasády objektu, výměna 
podlahových krytin, dveří a svítidel, nová elektroinstala-
ce, zdravotechnika a ústřední vytápění, montáž vzdu-
chotechniky s rekuperací pro celý objekt. Nad rámec 
původního projektu byla opravena terasa, kompletně 
byly opraveny vnitřní omítky, vybudován byl další sklad 
v 1. PP a ve 3. NP byla instalována klimatizace. 

Náklady Rekonstrukce činily 44,4 mil. Kč, náklady Energetických úspor 10,5 mil. Kč, jednalo se tedy  
o největší akci za poslední období. 

Zaměstnanci, kteří znali původní pavilón A, budou jistě překvapeni úplně jiným vzhledem interiéru  
a také množstvím moderních technických zařízení, která zajistí komfort pro pacienty i personál. 

 

Rekonstrukce pergoly u spisovny 

V průběhu 1. pololetí 2020 došlo ke statickému narušení nosného trámu pergoly u spisovny. Havarijní 
stav byl vyřešen podepřením. Následně proběhla odborná prohlídka všech dřevěných prvků pergoly, 
při níž bylo zjištěno, že trámy jsou napadeny houbou a také již částečně ztrouchnivělé. Z tohoto důvo-
du bylo rozhodnuto o opravě formou kompletní výměny všech dřevěných prvků. Opravu prováděla na 
základě výběrového řízení firma Michal Boldi. Při demontáži trámů bylo ve spolupráci s odd. park zajiš-
těno svěšení popínavých rostlin, následně byla provedena montáž dřevěných prvků, ošetření vrchních 
částí pergoly lakem proti vlhkosti a také instalace kovových sítí pro růst rostlin. Jak se práce zdařila, 
můžete sami posoudit při cestách na oběd. 

Ved. parku, Bc. Ludmila Tmejová, k tomu dodává: 
„Bylo nám líto zlikvidovat stávající tak krásné a bujné 
rostliny akébie pětičetné, proto jsme je zachovali. Při 
demontáži staré konstrukce byly  rostliny vyjmuty  
a rozplétány z trámů, aby mohly být použity na novou 
konstrukci. Místo střechy pergoly byla nainstalována 
kari síť, ta bude sloužit jako opora pro pnoucí se akébii 
a do budoucna spolu s ní vytvoří zelenou střechu nad 
posezením v pergole. Těšíme se, až nám zelená střecha 
začátkem dubna silně zavoní tónem čokolády.“ 

 
Martin Zoulík 

ved. TO 
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 Technický odbor informuje                                                              pokračování ze strany 2  

Oprava spojovacího krčku mezi pavilónem V a ubytovnou OKAL 

V prosinci letošního roku jsme v souladu s plánem dodavatelské 
údržby dokončili opravu spojovacího krčku mezi pavilónem V a uby-
tovnou OKAL. Hlavním cílem opravy bylo dosažení energetických 
úspor, protože objekt již nevyhovoval současným energetickým po-
žadavkům. Stavba obsahovala výměnu oken a dveří (původní kovová 
okna nahradila okna plastová), instalaci zateplovacího fasádního 
systému ETICS, zateplení podhledu a vybavení chodby sálavými pa-
nely. Akci realizovala na základě soutěže firma VIKTORSTAV s.r.o. 
Chrudim, náklady činily 715.727,65 Kč s DPH. Firma stavbu dokonči-
la přes nepříznivé klimatické podmínky včas a ve výborné kvalitě. 
  
 

 
Martin Zoulík 

ved. TO 

Začátkem listopadu propukl koronavirus na několika odděleních v Hamzově odborné léčebně pro 
děti a dospělé. I přes dodržení veškerých hygienických opatření a nařízení nákaza propukla i u per-
sonálu. Zabezpečení základní ošetřovatelské a odborné péče o pacienty byla i v tomto náročném 
období priorita všech zaměstnanců léčebny.  

Z tohoto důvodu vedení léčebny požádalo o pomoc Armádu ČR. Žádosti léčebny bylo vyhověno  
a do HL bylo nasazeno celkem 14 příslušníků z VÚ 141 Pardubice v termínu od 18. 11. do 29. 11. 
2020. Před nástupem na jednotlivá oddělení byli vojáci proškoleni v oblékání a svlékání OOPP zdra-
votníky z Těchonína (sestra a lékař), oba zdravotníci navštívili pracoviště, kde měli vojáci pracovat.  

Situace ohledně nemocnosti personálu se nelepšila, vedení léčebny požádalo o prodloužení nasaze-
ní vojáků do 12. 12. 2020, vedení AČR vyřídilo žádost kladně a dne 29. 11. 2020 došlo k výměně  
a nasazení, kdy do léčebny nastoupili vojáci z VÚ 143 – Lipník nad Bečvou, nasazení vojáci byli též 
proškoleni v používání OOPP. 

Vojáci vykonávali zejména pomocné práce, jednalo se o personál bez zdravotnické kvalifikace. 
K pacientům byli empatičtí a přátelští a svou pří-
tomností vykouzlili na tváři nejeden úsměv. Byly 
jim přiděleny úkoly jak v provozu oddělení, tzn. 
dezinfekce, rozvoz stravy, stěhování postelí atd., 
tak i v péči o pacienty, tj. polohování, přesuny 
z lůžka, doprovody na RHB. Stali se platnými členy 
týmu a jsme velice rádi, že jsme získali tuto zkuše-
nost. Přes počáteční rozpaky jsme se brzy přenesli 
a naše spolupráce fungovala bezvadně. Touto ces-
tou bychom jim chtěli poděkovat za to, že nám 
v těžkých chvílích pomohli.              

 
Jaroslava Zavoralová 

N-Oš/MK 

Výpomoc od armády České republiky 



 
 
Adresa: 
Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé 
Košumberk 80 
538 54 Luže 

Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži-Košumberku, 
sekretariát ředitelství 
marketing a PR 
 
Vydáno dne: 
17. prosince 2020 
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Personální oddělení informuje 

Ukončení pracovního poměru v listopadu: 
Matějková Kateřina, Mgr.   fyzioterapeut, pav. B /z rodičovské dovolené/ 
Dostálová Dana  uklízečka, pav. V 
Honzáková Eva  uklízečka, pav. C 
Kyselová Alena uklízečka, pav. C 
Pytlíková Anna    prac. obchod. provozu, OVS 
Hluchá Ludmila   uklízečka pav. B 
 
Nástupy do pracovního poměru v červnu: 
Urbánková Pavlína kuchař, OVS 
Sliacká Veronika uklízečka pav. M 
 
Výpomoc v nouzovém stavu: 
V měsíci listopadu nastoupilo 5 studentek/sanitářek (pav. V 2x, pav. C 3x),  
1 uklízečka a 1 praktická sestra (pav. C), dělník do prádelny.  
 
Odborná stáž: 
V průběhu měsíce listopadu si v HL plnilo odbornou stáž 9 stážistek/
fyzioterapeutek a 1 studentka oboru zdravotně sociální pracovník.  
 
                                                                                                                                   Ing. Bohuslava Tefrová 

N PER/ PaM 

 

30. 11. 2020 jsme rozsvítili vánoční strom. Nechť přinese světlo, lásku, porozumění 
a vše, co si kdo přál. 
5. 12. 2020 přijeli na koních čerti s andělem. Odjeli s prázdnou, protože tu máme 
samé hodné děti. 
11. 12. 2020 jsme přivítali loutkové divadlo. Zahrálo krásné dětské představení 
Klidné Vánoce.  

Mgr. Jana Pauerová 
asistentka ředitele, PR 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na "živé" vysílání Adventního koncertu Mileny 
Lněničkové a Ondřeje Veselého. Koncert se bude konat v sobotu 19. 12. 2020 od 
20.00 do 21.00 hod. Věříme, že nám i v tomto online formátu přinese příjemně 

strávenou adventní chvíli:  https://youtu.be/dExll2AfvA0.  
 

Mgr. Jana Pauerová 
asistentka ředitele, PR 

Kulturní akce ve venkovním areálu HL 

Pozvánka na koncert  

https://youtu.be/dExll2AfvA0

