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ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

  Den ošetřovatelství s AMFOROU 

Již více než čtvrt století připravuje Petr Salava spolu se svým 
produkčním a technickým týmem stovky nejrůznějších akcí ročně. 
Jednou z nich byla sportovní akce v HL, která se konala u příležitosti Dne 
ošetřovatelství, a to 31. května 2021. V rámci tohoto dne sehrál 
legendární fotbalový klub AMFORA1  utkání s fotbalovým týmem HL. 
Přátelské utkání rozhodcoval sudí Pavlín Jirků. 

 V klubu AMFORA se 
 představili hráči:  
 A. Panenka, J. Berger, 
 J. Fiala, K. Dobiaš, 
 T. Panenka. 

 Za tým HL hráli:  
 J. Gála, J. Sejkora,  
 L. Guza, M. Hegr,  
 P. Šmíd, P. Študent,  
 R. Vojnar, R. Malík, 
 T. Baťa,  
 T. Honzáková. 

  V  průběhu  poločasu  vyplnili  sportovní   
  program hudebníci: Bohuš Matuš, Jakub  
  Rousek, Zdeněk Plech a Viktor Sodoma.  

 

 
 

 

 

 

 

MUDr. Václav Volejník, ředitel léčebny, 
převzal s pí. Jaroslavou Zavoralovou, 
náměstkyní pro ošetřovatelství, peněžní 
poukaz v hodnotě 40.000 Kč. 
 

1Fotbalový klub AMFORA (AMatérské FOtbalové RArity) založil Petr Salava už v roce 
1974, každoročně sehraje 10 charitativních utkání. 
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Mgr. Jana Pauerová 

asistentka ředitele, PR 



Konečně jsme se dočkali vytouženého sluníčka a s ním i krásného času, kdy je příroda v plném rozpuku, 
vše má živou a čerstvou barvu, vlahé večery voní  sušeným senem, ptáčci se předhání v pěveckých  
symfoniích. Zkrátka, léto je tu i se svým nezaměnitelným kouzlem. 

V parku máme nyní na pilno – udržování záhonů 
v bezplevelném stavu, pravidelné zálivky, hnojení,      
stříhání živých plotů, prořezávání keřů a mnoho       
dalšího. Radost nám dělají nové záhony, které jsme     
zakládaly v loňském roce. Už u vstupu nás uvítají pod-
rostové trvalky, z nichž právě kvetou dlužichy. 
V Asijské zahradě kvetou nádherné pivoňky, denivky 
mají těsně před rozpukem -  na ty se obzvlášť   těšíme, 
protože to bude opravdu skvostná přehlídka barev       
a tvarů květů. 

Prováděli jsme také osazování nádob a květináčů.   
Vysazeno bylo celkem přes 230 muškátů a dalších 150 
balkonových rostlin, které zdobí léčebnu pestrými  
květy. 

Velikou radost nám dělají pěnišníky u budovy Ortopedické        
protetiky. V březnu jsme je museli přesadit od pavilónu K, kde 
nyní probíhají stavební práce. Rostly, spolu s hortenziemi latnatý-
mi, v místech, kde bylo potřebné postavit těžkou stavební       
techniku. A tak se rododendrony a hortenzie přestěhovaly.            
Vzpomínáme, že přesazování bylo jen tak tak. Ještě týden před 
přesadbou byly velké mrazy a půda na těchto severních stranách 
byla promrzlá a tvrdá. V době přesadby bylo vše již rozmrzlé,          
i sluníčko  vykouklo a po přesadbě krásně zapršelo. Poté vydatně   
i několik týdnů. 

A nyní je vidět, že se přesadba povedla. Mnoho pěnišníků krásně 
vykvetla a mají pěkné přírůstky nových větviček. I hortenziím se 
daří, ale zde si na květ ještě chvíli počkáme. Ty vykvétají až 
v červenci.  

Závěrem bych chtěla poděkovat celému oddělení Služby Areál za 
pomoc při jarních přesadbách pěnišníků a hortenzií od pavilonu K. 
Přesadba 70 ti velkých rostlin byla tak mnohem snazší a mohla 
proběhnout  rychle. 
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Bc. Ludmila Tmejová 

vedoucí oddělení Park 

  Mezinárodní den dětí 

Informace z parku 

    
                                                                       

    
                                                                      

    
                                                                       

    
                                                                       

                                                                  Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června, má za 
úkol upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. 

U příležitosti tohoto dne jsme uspořádali akci ve spolupráci   
s Oddělením tisku a prevence Krajského ředitelství policie 
Pardubického kraje. Policejní kynologové předvedli ukázku 
poslušnosti psů a zadržení pachatele, pořádková jednotka 
zajistila vyzkoušení zásahového vozu, výzbroje a výstroje.  
HL prezentovala sanitu, kterou 
využívají zdravotníci k transportu. Mgr. Jana Pauerová 

asistentka ředitele, PR 
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Ř/HL - MUDr. V. Volejník, CSc.: 

 diskuse o „nemoci z povolání“ po prodělaném onemocnění Covid-19 - je potřeba zjistit předpis, dle 
něhož se   postupuje v případě žádosti o kompenzaci 

      Z: Zajistí N PER/PaM 

 diskuse o konečném znění „Úhradové vyhlášky“ - tento týden by měl být znám výsledek 

 informace o odměnách v HL 

 Ř HL srdečně poděkoval N ZP za článek ve Zpravodaji ke 35. letému výročí  působení ředitele v HL 

N OŠ/MK - J. Zavoralová: 

 vrchní sestry prosí, zda by mohly být v rozesílací adrese vydávaných dokumentů (směrnice, příkazy) 
Z: ano, zajistí pí. Honzáková  

 OČM od 14. 6. do 17. 6. 2021 očkujeme denně 138 osob - 102 druhé dávky a 36 první dávky, od 18. 6.  
do 25. 6. 2021 očkujeme pouze druhé dávky, 15. 6. 2021 budeme očkovat pacienty druhou dávkou  
Moderny - naočkují si oddělení 

 OČM od dne 15. 6. 2021 provede státní zdravotní ústav pravidelné stěry z podložních mís 

N/ZP - MUDr. A. Klapalová: 

 v současné době je obsazenost lůžek v HL cca 90 - 91 %, včetně doprovodů, stále je nedostatek  
návrhů tzv. lehčích pac., tedy není obsazenost na pav. V - cca 70%, revizní lékaři schvalují návrhy  
těchto pacientů jen výjimečně 

 návrh - revize některých pokojů a místností s možností navýšení lůžek pavilónu B a I po dobu  
rekonstrukce pav. K 

Z: Souhlas, dobrý podnět, nutno projednat s prim. Laurovou, jde o výjimku v době rekonstrukce  
pavilónu K 

 opuštění HL v současné době - návrat k pravidlům: propustky se povolují pouze výjimečně, na  
písemné požádání (dle domácího řádu), opuštění oddělení - po povolení je možné 

N/RHB - Bc. L. Vopařilová: 

 vzhledem k nízké obsazenosti pavilónu V je kapacita fyzioterapeutů využita pro ambulantní  
rehabilitaci, další ambulance probíhá i na pav. M, E, K, F, R, dodržují se hygienické podmínky -  
dezinfekce rukou, respirátory - vše funguje bez problémů 

 ambulantní rehabilitace je možné provádět na lůžkových pracovištích HL 

N PER/PaM - Ing. B. Tefrová: 

 v průběhu měsíce června znovu začneme předávat přístupy k portálu Vema zaměstnancům na  

zdravotnických odděleních - sestrám, fyzio/ergo (nyní mají přístup všichni nezdravotníci s přístupem 

k PC, logo/psycho, pav. F, R, CK, lékaři) 

 předběžně bylo domluveno s N Oš a N EÚ, že budeme testovat stážisty i brigádníky nastupující do HL 

1. 7. 2021 nebo v průběhu letních prázdnin (většina studentů bude ještě testována 28.6. ve školách), 

zřejmě bude docházet ke změně - od  1.7. již zaměstnavatelé netestují zaměstnance 

Návrh: testovat 1x týdně na náklady HL, souhlas 

N/EÚ - Ing. Voralová, MBA: 

 informace o investicích 

 informace o hospodářském výsledku  

N/HTS - Z. Doležal: 

 informace o investiční výstavbě v HL: pav. K - energetické úspory, lůžkový výtah, stavební opravy - 
probíhá dle harmonogramu  

 oprava střechy pav. G - bylo ukončeno výběrové řízení a bude podepsána smlouva s vítěznou firmou 
 
 

 

     Zpráva z jednání RŘ č. 6 konané dne 14. 6. 2021                                   

Mgr. Markéta Mračnová 

vedoucí právního referátu 



    Novinky v technické údržbě 

Dne 5. 6. 2021 byly dokončeny práce na 
instalaci automatických posuvných dveří do 
jídelny pacientů v provozu OVS.  

Cílem této akce bylo najít využití stávajících 
vchodových automatických dveří z pavilónu K, 
které již po stavebních úpravách tohoto 
pavilónu nepřijdou zpět. 

Nyní je přístup do jídelny pacientů plně 
vybaven automatickými posuvnými dveřmi, 
které nahradily původní nevyhovující křídlové 
dveře. 

Realizaci provedla firma ASSA ABLOY 
Exstrance Systems (původně BESAM), která 
zajišťuje smluvní servis všech automatických 
dveří provozovaných v areálu Hamzovy 
léčebny.  

 

Hamzova odb. léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži-Košumberku, 
sekretariát ředitelství 
marketing a PR 
 
Vydáno dne: 
24. června 2021 

 
 
Adresa: 
Hamzova odb. léčebna  
pro děti a dospělé 
Košumberk 80 
538 54 Luže 
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Ing. Bohuslava Tefrová 
N PER/PaM 

     Personální oddělení informuje                       

Nástupy do pracovního poměru v květnu: 

Třísková Blanka                           uklízečka, pav. V 
Jirsák Jaromír                                    strojník TEC, DPČ 
Jirsáková Marie                                sestra OČM, DPP  
Dostálová Dana                                admin. pracovník OČM, DPP 

Ukončení pracovního poměru v květnu: 

Drobná Eva                                       sestra pav. K 
Černíková Zdeňka                            staniční sestra pav. A 
Bohatá Kristýna                                prac. infocentra, z rodičovské dovolené 

Odborná stáž: 

V průběhu měsíce května si v HL plnily odbornou stáž 4 stážistky - fyzioterapeutky,  
3 studenti oboru zdravotně sociální pracovník a 1 stážistka na SRJ v rámci kurzu 
Katetrizace močového měchýře muže.   

 

  Martin Zídka  
energetik HTS TO 

 

  V červnu 2021 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 

  25 let                Končinská Marta    sestra pav. I 
  35 let                Černá Eva                          krejčí, OPT  

  Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 


