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ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

Úvodní slovo ředitele 

Vážení spolupracovníci, 

zatím jsme úspěšně všichni zvládli těžké, psychicky velmi náročné období 

prvé etapy boje s koronavirem. Léčebna vydržela, protože vy všichni jste 

vydrželi. I v dalším období však musíme být stále plně ostražití. Nejsou již 

žádná povinná vyšetřovací opatření pro příjem našich pacientů. Jen my 

musíme stále provádět potřebná anamnestická šetření u pacientů před 

příjmem, musíme kontrolovat plně zdravotní stav pacientů ale i náš. Toto se 

asi dlouho nezmění. Musíme přizpůsobit naši práci této nové situaci. 

Léčebna díky plnění základního plánu i nadále pokračuje ve svém 

investičním programu a máme oprávněnou naději, že většina z velkých 

plánů letošního roku se splní. V současnosti také probíhají dohodovací 

jednání, která jednak budou řešit ztráty z letošního roku a dále předpoklady 

pro rok 2021. Bude to rok nepochybně těžký. Ale léčebna, díky zatím 

bezchybnému výkonu vás všech, jistě zvládne všechny další situace.  

Děkuji vám všem! 

MUDr. Václav Volejník, CSc. 
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Oddělení Park informuje 

Od prvního májového týdne pracuje v Hamzově 
parku a arboretu skupina profesionálních arbo-
ristů pod vedením pana Šilara (firma Stromole-
zectví Martin Šilar). Jejich práce spočívá přede-
vším v kácení suchých stromů a ošetření stromů 
se silnými suchými větvemi. Mnozí jsme mohli 
sledovat jejich práci a musíme říci, že se jedná o 
velmi precizní, odbornou a na konci odevzda-
nou čistou práci. 
Stromy, které posledních 5 let trápí sucho nejen 
v našem parku a arboretu, jsou vlivem těchto 
podmínek velice stresovány, jejich imunita vůči 
škůdcům či jiným patogenům klesá a jsou mno-
hem častěji těmito problémy postiženy. Staré 
stromy, kterých je v parku a arboretu drtivá 
většina, tento prvotní problém se suchem řeší „odpojením“ nepotřebných 
větví. Tedy v rámci šetření sil a živin přestanou vyživovat stromy tyto větve, 
kde je pro strom velmi náročné vytáhnout vodu spolu s živinami nahoru nebo 
jsou některé větve pro strom zkrátka neužitečné.  

Pokračování na straně 2  
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Pokračování ze strany 1 

Stromy, ač se nezdají, jsou výborní stratégové v boji 
s nesnázemi a jen tak se nevzdávají. Pokud je ale strom 
dlouhodobě vystaven nedostatku vláhy, jeho stresová 
spirála se tím prohlubuje a v posledních fázích dochází 
k napadení patogeny a následně jejich odumření. 
V parku a arboretu jsme tak bohužel přišli o jeden 
z posledních celistvých modřínových hájů, které zaklá-
dal pan doktor Hamza. Dlouhodobý nedostatek vláhy 
jim potrhal „vodovodní potrubí“ a nedokázaly tak obno-
vit výživu koruny, která je nedílnou součástí cyklu výži-
vy. A jako poslední ranou jim bylo napadení lýkožrouty. 

Tyto problémy, suché větve či odumřelé stromy, se snažíme v parku neustále vyhledávat a odstraňovat, 
aby nedošlo ke škodám na zdraví nebo majetku.  

V parku a arboretu se aktuálně pracuje na kácení a ošetřování stromů, 
nezapomínáme však na zlepšování vzhledu a podmínek pro zeleň 
v parku a arboretu. Zahradníci pracují na pletí záhonů, stříhání keřů, 
doplňování mulče do záhonů, zálivek. Zároveň připravujeme celistvý 
trvalkový záhon u Hamzova dialyzačního centra. Během léta by nás už 
mohli těšit první květy krásnooček či třapatek a rostoucí okrasné trávy.  

Snažíme se neustále zlepšovat podmínky pro léčbu a doufáme, že po-
byt v parku a arboretu je pro Vás všechny léčivým balzámem na nesná-
ze či vypětí v tomto náročném období v životě každého z nás. 

Děkuji všem, kteří se podílí na tvrdé práci v parku a arboretu. Poděko-
vání patří i zdravotníkům, díky jejichž práci můžeme park a arboretum 
neustále zlepšovat. 

Přejeme hezké májové, i když místy studené a deštivé dny. Ať je nám 

potěšením v tomto pro nás neoblíbeném počasí myšlenka, že příroda 

zažívá období blaha.       
Bc. Ludmila Dalecká 

vedoucí oddělení Park 

Technický odbor informuje 

Po období omezení provozu technického odboru v době pandemie koronaviru se od května vracíme do 
běžného provozu a realizujeme tyto akce: 
 oprava havárie vodovodního potrubí v suterénu pavilonu V. 
 dokončení oprav v prostorách RHB pavilonu K (stavební opravy po realizaci chemické izolace vlhkých 

zdí), 
 rozšíření křižovatky u pavilonu C (vytvoření nového prostoru pro prodejní stánky), 
 stavba dalších „zálivů“ pro lavičky v areálu, 
 výměna přelivových žlábků velkého bazénu pavilonu G za nerezové (vyřešení opakovaných závad 

z hlediska hygieny), 
 oprava poškozených parapetů v pavilonu G. 

V dalším období roku 2020 máme v plánu provést opravy v oblasti bytového hospodářství: 
 statické zajištění bytového domu čp. 252 s předpokládanými náklady až 1.000.000 Kč (dům je z důvodů 

sucha vážně staticky narušen), 
 kompletní oprava bytu č.6 v bytovém domě čp. 256 v hodnotě 550.000 Kč, 
 stavební úpravy v ubytovně OKAL, kde vznikají garsonky pro komfortnější ubytování zaměstnanců, 
 kompletní oprava dvou koupelen v domech čp. 255 a 69. 

Pokračování na straně 3 



V Hamzově léčebně byla otevřena nová chirurgická ambulance se zaměřením na péči ve všeobecné chirurgii, 
proktologii, onkochirurgii. Termín zahájení činnosti je 25. 5. 2020 

Místo: pavilon F,  2. patro 

Lékař: MUDr. Martin Šácha, Ph.D. 

Ordinační hodiny: pondělí  14:00 – 16:00  
                                    úterý      13:00 – 16:00 
 
Vyšetření po telefonickém objednání na čísle: 469 648 509  

Ambulance je zaměřena na: 

 konzultace, indikace k vyšetřením zažívacího traktu, operacím, onemocněním konečníku, 

 doléčení po operacích při nutnosti opakovaných převazů operační rány při protrahovaném hojení, vyjmutí 
stehů, 

 péče o rány různého charakteru, sekundární sutura ran, převazy chronických ran, 

 ošetření malých úrazů, nevyžadujících RTG vyšetření (sutura tržných ran), 

 drobné chirurgické zákroky v lokální anestézii – odstranění lipomů, névů, incize, punkce, 

 vyšetření konečníku – anoskopie  bez nutné přípravy k vyšetření, 

 ošetření drobných análních lézí, hemorrhoidálních uzlů I., II. st., výhledově i Barronova ligatura, 

 dlouhodobé sledování po výkonech pro nádorová onemocnění zažívacího traktu včetně dispenzarizace, ve 
spolupráci s praktickými lékaři, specialisty.    

MUDr. Alena Klapalová 
náměstkyně zdravotní péče 
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Nová chirurgická ambulance v HL 

V oblasti větších investic pokračujeme v akci Rekonstrukce a energetické úspory pavilonu A, připravujeme 
akci Energetické úspory pavilonů C, K a M a bytového domu OKAL. To jsou připravené dotační akce se 
schválenými dotacemi. 

Mimo tyto akce řešíme běžnou údržbu objektů a zařízení HL (desítky požadavků měsíčně) a naši kolegové 
ve spalovně nebezpečných odpadů zajišťují bezproblémový provoz zařízení. Ve spalovně připravujeme 
větší opravu vyzdívky pyrolýzní pece. 

Martin Zoulík 
vedoucí TO 

Obličejové štíty v logopedické praxi 

Pokračování ze strany 2 

Naši kliničtí logopedi a psychologové jsou díky studentům DELTA – Střední školy informatiky a ekono-
mie v Pardubicích vybaveni ochrannými štíty z 3D tiskárny.  Bez nich by nebyla jejich práce v období, kdy 
stát nařídil nošení roušky, možná. 

Další obličejové štíty z 3D tiskárny léčebně darovali také Piráti—Pardubický kraj. Děkujeme! 



 
 
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: 
21. května 2020 
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Personální oddělení informuje 

Ukončení pracovního poměru v dubnu: 
Skalická Jana  uklízečka pavilon M 
 

Nástupy do pracovního poměru v květnu: 
Dufková Daniela sestra, pavilon C 
Sejpalová Lenka uklízečka, pavilon C /za pracovní neschopnost/ 
Čejka Pavel sanitář, SRJ 
Černý Darek, MUDr. lékař, pavilon K 
Janko Pavel kuchař OVS 
Hajzochová Anna uklízečka, pavilon V  /za pracovní neschopnost, DPP/ 
Dostálová Dana uklízečka, pavilon V /za pracovní neschopnost, DPP/ 
Terer Jiří  dělník v prádelně /za pracovní neschopnost, DPP/ 
 
V květnu 2020 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 
 

25 let  Červinková Romana           vedoucí RHB, pavilon B, I 

           Zídková Věra, Bc.                sestra pavilon K 

30 let          Malinská Blanka                  sanitář RHB, pavilon G 

                     Pařízek Josef                         instalatér, topenář, TO 

 
  Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

 

 

Gratulujeme MUDr. Novákové k životnímu jubileu. 
 

Ing. Bohuslava Tefrová 
N PER/PaM 

Na lůžkovém oddělení ošetřovatelské péče proběhlo testování všech zde 
působících zaměstnanců rapid testy na COVID-19.  Všechny výsledky byly 
negativní. 

Testování na LOOP 


