
MUDr. Františka Hamzy. Byl velkou 
vizionářskou a renesanční osob-
ností. Mimo jiné byl i zakladatel 
oboru sociálního lékařství v ČR 
a jeden z čelných odborníků na 
léčbu TBC. Hamzova léčebna 
se snažila vždy pokračovat  v jeho 
duchu. Během bohaté historie lé-
čebny se její nedílnou součástí pro-
to stala už v roce 1993 i spinální 
rehabilitační jednotka, která 
se specializuje na rehabilitaci osob 
s poraněním míchy. 

V loňském roce jsme též oslavili 25 
let od jejího založení. Je jen málo 
dalších nemocí či poranění, které  
významně a dlouhodobě ovlivňují  
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Hamzova léčebna v únoru letošního roku dokončila opravu Spinální 
rehabilitační jednotky. Slavnostní otevření proběhlo 20. února 2019 za 
účasti náměstkyně ministra zdravotnictví Aleny Šteflové, hejtmana 
Martina Netolického, vicehejtmana Romana Línka a radní pro regionální 
rozvoj Hany Štěpánové. Dalšími účastníky byla řada velmi významných 
osobností Pardubického kraje .  

život člověka, jako je poranění mí-
chy se všemi svými důsledky. 
V tom je význam tohoto oddělení 
a nutnost, aby prostředí pro léče-
né pacienty bylo co nejkvalitnější. 

Spinální rehabilitační jednotka má 
v současné době 24 lůžek. Je jed-
nou ze tří spinálních rehabilitač-
ních jednotek v rehabilitačních 
ústavech v ČR (Luže, Kladruby, 
Hrabyně).  
V současné době poskytuje ucele-
nou rehabilitaci v kompletním 
multidisciplinárním týmu. Hamzo-
va léčebna je zasazena do pečlivě 
udržovaného Hamzova parku 
a arboreta, který svým prostředím 

Slavnostní přestřižení pásky provedli – zleva: staniční sestra Matěj Skýba, hejtman Martin Netolický, 
náměstkyně MZ ČR Alena Šteflová, radní pro regionální rozvoj Hana Štěpánová, bývalá primářka 
oddělení Miroslava Sílová,  ředitel HL Václav Volejník, vicehejtman Roman Línek, primář Pavel Remeš 
a vrchní sestra Marie Hladká 
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Hamzova léčebna v únoru letošního roku dokončila opravu Spinální rehabilitační jednotky.  

 

 přispívá k harmonizaci duše 
i těla klienta. Jsme velmi rádi, 
že se podařilo 25. narozeninám 
„spinálky“ nadělit důkladnou 
opravu interiéru a mobiliáře, 
abychom poskytli pacientům 

větší komfort dle současných 
standardů, zajistili bezpečí, 
kvalitní rehabilitaci a zpříjemni-
li pobyt ve zdravotnickém zaří-
zení. Oprava započala v září 
2018 a byla ukončena nyní 
v únoru 2019. Stavební úpravy 
se dotkly veškerého vybavení 
oddělení s výměnou řady sta-
vebních prvků i mobiliáře. Stě-

ny byly osazeny antibakteriál-
ním obkladem Acrovynem. Ná-
klady na opravu Spinální reha-
bilitační jednotky dosáhly 4,7 
mil. Kč. Když přidáme náklady 
na nový výtah, prosklené dveře 
a vysokozdvižnou bezbariéro-
vou plošinu, tak celkové nákla-
dy provedené práce činily 
10,55 mil. Kč. Dodavateli stav-

by byla řada firem, především 
K-House s.r.o., která provedla 
stavební práce. Dále REXGLAS 
s.r.o., která dodala Acrovyn 
a o dokonalé stěny se postara-
la firma malířství a natěračství 
Makula. 
 Výtah realizovala firma PLUTO 
spol. s.r.o. a posuvné dveře 
dodala firma ASSA ABLOY 
Czech & Slovakia s.r.o. Ještě 
v průběhu prací se sopraveným 
oddělením seznámil radní pro 
zdravotnictví Ladislav Valtr. 
Hamzova léčebna děkuje mno-
ha štědrým sponzorům za spo-
lufinancování této akce. Bez 
jejich pomoci by se to nepoda-
řilo. Věříme, že velká oprava 
Spinální rehabilitační jednotky 
přinese zkvalitnění prostředí 
ku prospěchu našich pacientů 
i pro práci zaměstnanců. 
 

MUDr. Václav Volejník, CSc.  

ředitel léčebny 

NOVINKA č. 1 

Jsem rád, že mohu informovat 
o zajištění další modernizace 
provozu centrální výtopny HL. 
V prosinci 2018 byly ve výmění-
kové stanici kotelny v 1.PP in-
stalována dvě nová moderní 

Novinky v tepelně energetickém centru HL 

oběhová čerpadla značky 
„Grundfos“ včetně frekvenční-
ho měniče a vlastní řídící jed-
notky pro tato čerpadla. Tato 
výkonná vertikální  čerpadla 
jsou již nejmodernější kon-
strukce, jsou paralelně zapoje-

na a proto budou také šetřit 
více el. energie oproti stávajícím 
oběhovým čerpadlům. V provo-
zu bude jedno čerpadlo a druhé 
bude řídící jednotka automatic-
ky připojovat pouze v případě, 
že výkon jednoho čerpadla už 
nebude stačit. Zároveň se bu-
dou obě čerpadla automaticky 
střídat, aby měla přibližně stej-
né provozní hodiny. Stávající 
oběhová čerpadla jsme pone-
chali jako plnou náhradu v pří-
padě problémů nových čerpa-
del, kdy dojde automaticky 
k najetí této zálohy. Tím je za 

(pokračování ze strany 1) 
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 Novinky v tepelně energetickém centru HL 

Zpráva z jednání RŘ HL č. 3 konané dne 18. 2. 2019 

ÚKOLY 
EKONOMIKA: Ř HL – nutné řešit ztrátovost některých pracovišť. 
 
Ř HL MUDr. Václav Volejník, CSc. 

 Informoval o jednání s hejtmanem Pk, mimo jiné i o možné finanční podpoře kraje při vybudování muzea 
zdravotnictví v HL. 

 
N RHB Bc. Ludmila Vopařilová: 

 Informace o akci Mezinárodní den poranění míchy v arboretu 7. 9., dale 11. 4. Trojlístek mobility,  
 kdy 3 firmy seznámí pacienty s možností získání MIV, řidičského průkazu a auta na ruční řízení. 
 
NEÚ Ing. Dagmar Voralová: 

 Připraven ke schválení finanční plán. Provádíme změny v controllingu, které přinesou podrobnější a lepší 
informovanost pro střediska. 

 
N PER Ing. Bohuslava Tefrová 

 RŘ bere na vědomí vyhodnocení plánu vzdělávání za rok 2018 a plán vzdělávání na rok 2019. Plán 
zaměstnanců na rok 2019 bude dále řešen. 

 
N HTS Zdeněk  Doležal 

 Informace o schválené dotaci na robotické přístroje z MZ. 
 Informoval o jednáních s VOZP k úhradě pro OPT.  
 Informace o kolaudaci vodovodu k vrtu HL, návratnost nákladů by měla být cca do 5let. Ř HL děkuje za 

úspěšné dokončení akce. 
 Informoval o harmonogramu plánovaných stavebních prací. 
 Bylo vypsáno výběrové řízení na V TO. Zatím byl zastupováním V TO pověřen p. Hemerka. 

           zpracovala: Mgr. Markéta Mračnová, V PRAV 

jištěno, že prakticky nemůže 
dojít k zastavení dodávek topné 
vody do objektů v areálu HL 
z důvodů případné poruchy čer-
padel.  
 
NOVINKA č. 2 

V průběhu letošního ledna 2019 

jsme také přispěli ke zlepšení 
pracovního prostředí v naší spa-
lovně nebezpečných zdravotnic-
kých odpadů. Toto pracoviště je 
v riziku hluku, který vzniká pře-
devším hlučným provozem od-
tahového ventilátoru spalin, 
umístěným přímo ve spalovně. 

Proto jsme nechali vyrobit na 
míru protihlukové panely, které 
jsme  instalovali kolem tohoto 
odtahového ventilátoru. Z vlast-
ních zkušebních měření hluč-
nosti na několika místech před 
a po instalaci protihlukové stě-
ny je patrné snížení hlučnosti 
v celé spalovně a především 
v pracovním prostoru obsluhy 
spalovny. Také zaměstnanci 
spalovny potvrzují, že pociťují 
podstatné snížení obtěžujícího 
hluku od tohoto ventilátoru, 
které při dvanáctihodinové 
směně ve spalovně nebylo moc 
příjemné. Následně bude zajiš-
těno autorizované měření hluč-
nosti a pokud se naše zkušební 
měření potvrdí, mohlo by dojít 
ke zrušení rizika hluku na tomto 
pracovišti. 

 Ing. Roman Suchý, vedoucí TO 

(pokračování ze strany 2) 



 
 
Adresa: 
Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé 
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Hamzova odborná léčebna  
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v Luži-Košumberku, 
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Personální oddělení informuje 

Kontakt: 
469 648 115, 733 533 017 
zavrelova@hamzova-lecebna.cz 

Nástupy do pracovního poměru v lednu: 
Uhrinová Milada  praktická sestra pavilonu K  /za pracovní neschopnost/ 
Faltysová Vlasta  sanitář pavilonu  I /za pracovní neschopnost/ 
 

Ukončení pracovního poměru v lednu: 
Vaňásková Hana  sanitář pavilonu  B 
Němeček Miroslav  dělník v prádelně 
Trmatová Blanka  sanitář pavilonu  I 

Říhová Dagmar  dělník v prádelně  
 

Nástupy do pracovního poměru v únoru: 
Lesáková Jitka  dělník v prádelně 
Bělochová Lucie  kuchař OVS /za pracovní neschopnost/ 
Fedašová Hana  sanitář na rehabilitaci pavilonu  G 
Kubásková Silvie  sestra pavilonu  I  /z rodičovské dovolené/  
 

Odborná stáž 
 
V průběhu měsíce února nastoupili na odbornou stáž v HL 2 stážisté – fyzioterapeuté 
(studenti navazujícího magisterského studia) a 13 stážistek na SRJ v rámci kurzu 
Katetrizace močového měchýře muže. 
 
V únoru 2019 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 

35 let     Zanina Josef  instalatér-topenář - HTS 

Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

              
      

Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/ PaM 

Ve dnech 12. - 26. 2. probíhalo hlasování o získání registrované turistické známky.  
 
Stát: Česká republika 
Oblast: NEZAŘAZENO 
Kraj/okres: Pardubický kraj/Chrudim 
Poloha: 49°53'15.28"N 16°1'52.32"E 
Hlasování: od 12. 02. 2019 do 26. 02. 2019 
Celkem hlasů: 347x (235x Ano, 112x Ne) 
Pouze přihlášený uživatel může hlasovat! 
 

Pravidla hlasování: 
Hlasovat může jen registrovaný sběratel mající ve sbírce alespoň 1 prémiovou známku,   
1 hlas,  
držitel bronzového odznaku mající 50 a více prémiových známek - 2 hlasy,  
držitel stříbrného odznaku se 100 a více prémiovými známkami - 3 hlasy,  
držitel zlatého odznaku se 150 a více prémiovými známkami - 4 hlasy,  
Znalec ČR s 200 a více prémiovými známkami - 5 hlasů. 

 

Turistická známka Hamzův park a arboretum bude vyrobena 


