
Společnost ŠKODA AUTO opět podpoří 
mobilitu osob se zdravotním znevýhodněním 
i v letošním roce, a to v projektu ŠKODA 
NEŘÍDIT. Právě nyní vydává průvodce světem 
bezbariérové mobility, který plně pomáhá 
všem osobám se zdravotním znevýhodněním 
v orientaci v možnostech zajištění vozu a jeho 
řízení. Ve spolupráci s Kontem Bariéry, 
stěžejním projektem Nadace Charty 77 
na pomoc občanům s hendikepem, financuje 
také grantový program ŠKODA NEŘÍDIT určený 
pro tělesně postižené. V rámci grantu mohou 
držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, kteří dosud 
nemají řidičský průkaz a jejich aktuální 
zdravotní stav jim dovoluje řídit automobil, 
žádat o příspěvek až do výše 15 000 Kč 
na absolvování autoškoly.  
Projekt vznikl již v roce 2018 a od té doby 
ŠKODA AUTO podpořila 50 zájemců celkovou 
částkou 580 000 Kč.  
ŠKODA AUTO pomáhá osobám s hendikepem 
i řadou dalších programů. Podpora mobility 

bez bariér pro všechny patří dlouhodobě mezi hlavní aktivity v rámci společenské 
odpovědnosti ŠKODA AUTO. ŠKODA AUTO vyvíjí ucelený systém podpory bezbariérové 
mobility pro všechny, zahrnující veškeré stěžejní prvky a aktivity, které zásadně 
zkvalitňují život lidem se zdravotním hendikepem. Prostřednictvím tohoto systému 
společnost pomáhá osobám s hendikepem krátce po úrazu podporou pěti 
rehabilitačních institucí a mnoho dalších V neposlední řadě podporuje i aktivní životní 
styl hendikepovaných, a proto se letos znovu stala generálním partnerem spolku Cesta 
za snem. S celkem osmi partnery realizuje projekty, které pomáhají zajistit 
bezbariérovou mobilitu a motivují lidi se zdravotním hendikepem k aktivnímu životu. 
„Na invalidním vozíku sedím už patnáct let,“ říká Heřman Volf, předseda spolku Cesta za 
snem a dodává: „Společně s automobilkou ŠKODA AUTO a dalšími partnery jsme měli 
potřebu reagovat na fakt, že v Česku nejsou pro řidiče s hendikepem k dispozici ucelené 
aktuální informace na jednom místě. Mám radost, že se nám podařilo vytvořit souhrn 
informací a jasný postup od získání řidičského oprávnění až po výběr, financování 
a úpravy vozu dle konkrétních potřeb jednotlivců. Věřím, že průvodce mobilitou ŠKODA 
NEŘÍDIT se stane cenným zdrojem informací pro desítky tisíc řidičů s hendikepem 
v Česku.“ 
Společnost ŠKODA AUTO podporuje mobilitu hendikepovaných osob také 
prostřednictvím programu ŠKODA Handy, který držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P 
nabízí zvýhodněné podmínky při nákupu vozu a další služby. Speciálně proškolení 
prodejci pomáhají s poradenstvím při výběru modelu a výbavy ulehčující ovládání, 
s vyřízením státního příspěvku, volbou vhodné úpravy podle konkrétního zdravotního 
znevýhodnění či s vyřízením odpočtu DPH, ale také se zajištěním výhodného financování 
s nulovým úrokem.  

Jana Zavřelová, DiS, správa archívů a metodik parku 
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Hamzovy léčebny 

Spolu s Cestou za snem jsme pořádali akci ŠKODA Neřídit  



Na letošní rok byla naplánována obnova vozového parku v parkové 
údržbě za pomoci dotace ze Státního fondu životního prostředí.  V roce 
2019 byl proveden průzkum trhu a na jeho základě sestaveny 
požadavky na užitkový elektromobil, který funkčně dokáže nahradit 
dosluhující Multicar. Nejdůležitějšími parametry byla nosnost vozidla, 
jeho dojezd na jedno nabití, možnost osazení přídavných zařízení 
na letní a zimní údržbu a v neposlední řadě výrobní historie a servisní 
zázemí. Ve výběrovém řízení uspěla firma TLAMKA s.r.o. z Boskovic 
s vozidlem Alke ATX 340 EH s celkovou cenou  za pořízení vozidla 1 775 
859 Kč bez DPH včetně příslušenství: 

 Třístranní sklopná korba s klecovou nástavbou s užitečným zatížením 1500 kg 

 Potřebné hydraulické okruhy pro nesení příslušenství 

 1000 litrová nádrž na zalévání včetně čerpadla 

 Elektrická zásuvka na 220 V pro připojení ručního nářadí  

 Nástavba na zimní údržbu – sypač, sněhová radlice a zametací kartáč 

 Vozidlo má dojezd cca 190 km, maximální rychlost 30 km.  

 Dotace je poskytnuta na tento typ vozidla kategorie N1 ve výši 500 000 Kč z pořizovací ceny vozidla. 

 Na vozidlo plánujeme dokoupit v budoucnu i nástavbu na ekologickou likvidaci plevele pomocí páry. Pára 
lze využít i k mytí mobiliáře a jeho dezinfekci. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Miloš Mlynář, vedoucí PRO 
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Pořízení nové techniky do parkové údržby 

Dokončení akce Energetické úspory bytového domu čp. 398 a 399 

Na konci letošního září byl Městským úřadem v Luži vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby Energetické úspory 
bytového domu čp. 398 a 399. Akce byla zahájena předáním staveniště dne 14. 10. 2020. Protože se jednalo 
o dotační akci, jejímu zahájení předcházela projektová příprava a schvalovací proces na Ministerstvu zdravotnictví 
a Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (IROP).  
Součástí akce byla montáž nových oken, dveří a vrat, zateplení objektu a nová fasáda, vzduchotechnické rozvody do 
všech bytů a s tím spojené stavební práce. Na závěr byla realizována montáž nových balkonů. 
Celý tento dvoj dům rozhodně výrazně zkrásněl, i když vlastní zkvalitnění bytového domu je daleko významnější.  
Dodavatelem stavby byla firma HC STAV s.r.o. Libišany. Cena kompletního díla byla 9,6 mil. Kč, z toho dotace činila 
7,65 mil. Kč.  

Martin Zoulík, vedoucí TO 
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Zápis č. 8/2021/RŘ z jednání RŘ HL konané dne 11. 10. 2021 

Ř/HL – MUDr. Václav Volejník, CSc. 

 Ř HL pozval zúčastněné na Podzimní zavírání Hamzova parku a arboreta 

 Informoval o možné spolupráci s firmou VR medical, s.r.o. – možnost zapůjčení 3D brýlí pro pacienty 
s pohybovými poruchami 

 Informoval o setkání s ministrem zdravotnictví – podrobnější informace budou poskytnuty po zaslání zápisu 
z jednání 

 Informoval o konferenci Pardubického kraje - podrobnější informace budou poskytnuty po zaslání zápisu 
z jednání 

 
N OŠ/MK – Jaroslava Zavoralová: 
Informace z kontrolní činnosti: 
OVS 

 Dne 21. 09. 2021 proběhla kontrola provozu z KHS – jejich zjištění: bez závad 
 

N/ZP – MUDr. Alena Klapalová: 
Informovala o: 

 Výrazně se zvyšuje operativa, nelze uspokojit všechny požadavky na překlad, musíme ponechat v evidenci 
i část návrhů pac. z vlastního soc. prostředí 

 Dne 12. a 19. 10. bude v HL studijní návštěva studentů ČVUT, obor robotika, spolupráce s doc. Průchou 

 Mgr. Šmíd provede 18. 10. besedu pro klientské rodiny v Centru LIRA, z. ú. v Hradci Králové. Posluchači 
budou rodiče dětí ve věku 0–7 let s různým ohrožením na vývoji (nejčastěji kombinované postižení, zrakové 
postižení nebo poruchy autistického spektra). 

 Dialýza je zajištěna ve Vysokém Mýtě 

 Informovala o konferenci na téma neurotraumata, která se bude konat v roce 2022 
 
N/RHB – Mgr. Ludmila Vopařilová: 
Informovala o  

 Zahájení léčeby pacientů po kraniotraumatu OD 0033 v pavilonu A a I  

 Pozvala členy RŘ na předání pomůcek zhotovených studenty SPŠE dne 20. 10. 2021 v pavilonu E 

 Informovala o požadavku na rampu pro nástup dospělých pacientů při hipoterapii. Nadace pojišťovny 
Kooperativa schválila příspěvek na koupi nového koně pro hipoterapii 

 
N PER/PaM – Ing. Bohuslava Tefrová: 

 Doporučila zkontrolovat čerpání dovolené svých podřízených, aby v každém případě byla vyčerpána stará 
dovolená – využijte portál Vema 

 Od 4. 10. probíhá očkování zaměstnanců proti chřipce v ordinaci pracovně lékařských služeb MUDr. 
Bačkovský s.r.o. 

 
IA – Lenka Kohoutová:  

 Aktuálně probíhá v rámci celé HL přehodnocení rizik za rok 2021 včetně korupčních 

 Probíhá plánovaný interní audit „Kontrola smluvních vztahů na úseku odpadového hospodářství“ 

 Příprava plánu interních auditů na rok 2022 
 
V PRAV – Mgr. Markéta Mračnová: 

 Informovala o obdržené stížnosti od pacienta pavilónu C 
 
N/EÚ – Ing. Dagmar Voralová, MBA: 
Informovala o: 

 Byl dosažen kumulovaný kladný HV 

 Stabilizované cash flow 

 Dohadných položkách za kompenzace rok 2021 

 Vyúčtování roku 2021 se zdravotními pojišťovnami 

 Probíhá zvýšené čerpání v opravách majetku, nákupech DDHM 
 
N/HTS – Zdeněk Doležal: 
Informoval o investičních akcích v HL: 

 Pavilon K - energetické úspory, lůžkový výtah, stavební opravy – probíhá dle harmonogramu, příprava 

Pokračování na straně 4 



Pokračování ze strany 3 

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

Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži-Košumberku, 
referát marketingu a PR 
 
Vydáno dne: 21. 10. 2021 
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Personální oddělení informuje 

Ukončení pracovního poměru v září: 
Houdková Marta  administrativní pracovník pavilonu C, DPP 
 

Nástupy do pracovního poměru v říjnu: 
Roller Matěj    kuchař, OVS 
Dobrovolná Petra, Bc. ergoterapeut pavilonu G /z rodičovské dovolené/ 
Řezníčková Monika, Bc. sestra pavilonu V 
Pacetti Monika  sestra pavilonu K 
Kolbabová Petra, Bc.  fyzioterapeut pavilonu R 
Kadeřábková Marta  sanitář pavilonu C 
Zemanová Jana  uklízeč pavilonu E 
Matulová Zuzana  uklízeč pavilonu G 
 

Brigády: 
Malinský Jakub  pomocný dělník v údržbě, DPP    
 

Odborná stáž: 
V průběhu měsíce září si v HL plnila odbornou stáž: 1 stážistka – fyzioterapeutka,   
1 studentka oboru logopedie a 15 praktikantů na SRJ v rámci kurzu Katetrizace 
močového měchýře. 
 
V říjnu 2021 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 
 
25 let  Ing. Voralová Dagmar, MBA  náměstek EÚ 
  Hortenská Stanislava   sanitář pavilonu A      
       
30 let   Malinská Lenka    administrativní pracovník pavilonu K 

     Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

 
 

na kolaudaci. Přejímka je plánována 19. 11., kolaudace 26. 11. 2021 

 Energetické úspory bytového  domu čp. 398 a 399 – OKÁL – byl úspěšně zkolaudován             
k 9. měsíci roku 2021 

 HL – Multikára s příslušenstvím – proběhla 1. etapa předání vozidla, zároveň proběhlo 
zaškolení  zaměstnanců k používání tohoto vozidla 

 Meráno – probíhá dle harmonogramu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oprava střechy pavilonu G – byla zahájena druhá etapa opravy střechy 

 Oprava spadlé zdi u pavilonu G – byly zahájeny práce spojené se zajištěním zdi před 
zimním obdobím, vlastní realizace proběhne v roce 2022  

 Dvůr před pavilonu E – stavba pokračuje dle harmonogramu 

 Dne 5. 10. 2021 proběhl dohledový audit OPT bez vážnějších zjištění. 

Zápis č. 8/2021/RŘ z jednání RŘ HL konané dne 11. 10. 2021 

Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/PaM 


