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Stránka 1  

1901—2011 
110. výročí založení Hamzovy léčebny v Luži 

Informace pro zaměstnance leden 2011 

Hamzova léčebna byla založena v roce 1901 prof. MUDr. Františkem Hamzou jako první 
středoevropský léčebný ústav pro tuberkulózní děti. Činnost zahájil ve skromných podmín-
kách  ve své vile, postavené pod poutním kostelem na Chlumku v obci Luže. V průběhu první-

ho roku  (1901) se zde léčilo 
11 dětí. Nemocných dětí ale 
přibývalo. MUDr. Hamza  
proto začal v roce 1907 sta-
vět léčebný areál na prostor-
ném svahu mezi Marián-
ským chrámem na Chlumku 
a zříceninou hradu Košum-
berk. Ústavní budovy paviló-
nové soustavy byly postupně 
účelně rozmístěny v čistém, 
sluncem přímo prosvěcova-
ném prostoru.  

 

Profesor MUDr. František Hamza   1868 - 1930 

Již v době studií se zajímal o problematiku dětské tuberkulózy a způsoby jejího léčení. V roce 
1897 nastoupil místo obvodního lékaře v Luži. Oblast svého působení zvolil zcela záměrně. 
Klimaticky odpovídala realizaci jeho plánu - zřízení dětské protituberkulózní léčebny.  

V letech 1908 - 1923 vybudoval základy velkého ústavu, tzv. domácího typu. Byla v něm 
zajištěna sociální rovnost a dostupnost léčby dětí i přesto, že pro společnost počátku minulého 
století byly charakteristické výrazné sociální rozdíly.  Základem léčby byla hygienicko – diete-
tická terapie, zaměřená na posílení tělesné soustavy. Péče byla koncipována tak, aby neztrpčo-
vala život dlouhodobě nemocného dítěte. Naopak. Rozvíjel schopnosti dětí a dokonce, jako 
prvý ve střední Evropě, otevřel přímo v léčebně v roce 1908 dvě třídy ústavní školy. 
MUDr. Hamza nezastíral žádným neurčitým označením podstatu choroby, ale trpělivě odpo-
vídal na dětské dotazy, vychovával, vysvětloval, vše s jemným taktem a  dodanou nadějí na 
další uzdravení. Dokázal, že  TBC lze léčit i ve vnitrozemí. Zavedl zcela nové postupy léčby, 
dnes známé pod pojmy ergoterapie a pohybová terapie. K tomuto účelu byla zřízena koší-
kářská dílna, později přibyla vazárna knih. Roku 1919 byl dosazen do funkce sekčního šéfa 
oboru sociálních věcí na nově zřízeném ministerstvu zdravotnictví a tělesné výchovy v Praze. 
V roce 1922 přijal místo mimořádného profesora na nově vzniklé fakultě sociálního lékařství 
na brněnské univerzitě a pokračoval zde ve své práci do konce života. Svá poznání, vycházejí-
cí z praktických zkušeností a studií, zobecnil a publikoval ve vědeckých pracích. Vedl zdra-
votnické kurzy, psal odborné lékařské knihy. Stal se spoluzakladatelem známé Masarykovy 

ligy proti tuberkulóze, jejímž úkolem bylo mimo jiné i zřizování protituberkulózních léče-
ben, např. v  Dolním Smokovci, Šumperku, Cvikově. Zasadil se o vytvoření instituce škol-
ních lékařů a studentských zdravotních ústavů.Jeho aktivity překročily rámec medicíny a sa-
haly do veřejné a kulturní činnosti. Účastnil se modernizace zdravotnických zařízení města 
Brna. Známá a uznávaná je i jeho literární tvorba (Šimon kouzelník). Měl  jistě ještě mnoho 
plánů, ale v šedesáti dvou letech, dne 4. června 1930 zemřel. 

 

 



 
Právní poradna: 

fondu ze dvou na jedno 
procento z objemu peněz 
na platy a náhrady.  

 

STAVEBNÍ SPOŘENÍ 
 
Snížení státní podpory ke 
stavebnímu spoření - státní 
podpora připsaná v příštím 
roce za letošní rok bude 
zdaněna sazbou 50 pro-
cent. V dalších letech pří-
spěvek státu klesne ze sou-
časných 15 procent na de-
set procent ročního vkladu 
střadatelů, nejvýše však 
2000 korun ročně. Úprava 
také zdaňuje výnosy ze 
stavebního spoření. Změny 
se projeví až v rozpočtu na 
rok 2012, kdy vláda plánuje 
na státní podpoře vyplatit 
místo plánovaných 11,4 
miliardy pouze 6,5 miliardy 
korun. 

PŘÍSPĚVEK POLITICKÝM 
STRANÁM A HNUTÍM  

Postupné snižování státní-
ho příspěvku politickým 
stranám a hnutím za man-
dáty v parlamentu a kraj-
ských zastupitelstvech - od 
příštího roku dostanou stra-
ny a hnutí o pět procent 
méně, od roku 2012 půjde 
pak o deset procent 
(očekávaná úspora v roce 
2011 více než 21 milionů 
korun). 

Zpracoval : JUDr. Chudoba 

Zdroj: ČTK, Verlag Dashöfer 

Výběr úsporných opatření 
vlády, která schválil Senát 
(měla by vejít v platnost 1. 
ledna 2011): 

DAŇOVÁ OBLAST  

 změny v daňové oblasti by 
měly přinést příští rok státní-
mu rozpočtu 4,3 miliardy 
korun a dalším veřejným 
rozpočtům 1,3 miliardy koun. 

1. Povodňová daň předsta-
vuje snížení daňové slevy na 
poplatníka o 1200 korun 
ročně, peníze mají být využi-
ty na odstraňování škod po 
záplavách. Opatření bude 
platit jen v roce 2011. 

2. Zdanění přivydělávajících 
si důchodců - důchodcům, 
kteří si ročně přivydělají více 
než 840.000 korun, se bude 
zdaňovat jejich důchod.  

3. Zdanění výsluh pro vojáky 
- bývalým vojákům z povolá-
ní se budou zdaňovat výslu-
hy a odbytné srážkovou daní 
15 procent. Aktivním vojá-
kům se má zdaňovat příspě-
vek na bydlení poskytovaný 
těm z nich, kteří nebydlí ve 
služebním bytě. Tato změna 
bude platit od roku 2012. 

4. Prezidentská daň - úřadu-
jící hlavě státu se bude zda-
ňovat její plat i paušální ná-
hrada. Stejně tak se bude 
bývalým prezidentům zda-

ňovat jejich renta a peněžité 
náhrady. 

5. Zdanění poslaneckých 
náhrad. 

6. Zrušení slev za zaměstná-
vání postižených - ruší se 
daňová sleva pro firmy a pod-
nikatele, kteří zaměstnávají 
víc než polovinu zdravotně 
postižených zaměstnanců. 

7. Zrušení daňového osvobo-
zení malých vodních elektrá-
ren s výkonem do jednoho 
megawattu, tepelných čerpa-
del i slunečních zdrojů. Úpra-
va zároveň prodlouží dobu 
daňového odepisování solár-
ních panelů na 20 let. 

8. Nově budou platit daň z 
úroků také kampeličky. 

9. Neziskovým organizacím, 
které pro své zaměstnance 
zřizují fond kulturních a soci-
álních potřeb, se sníží mož-
nost odečíst si z daňového 
základu příspěvky do tohoto 
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Přehled úsporných opatření vlády (1. část) 
DAŇOVÁ OBLAST, SOCIÁLNÍ OBLAST, STAVEBNÍ SPOŘENÍ,  

ODMĚŇOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ  



Personální oddělení informuje: 

  V souladu příkazem ministra zdravotnictví č. 26/2007, který vychází z usnesení  Vlády ČR o „Strategii vlády v boji proti korupci 
na období let 2006-2011“ je v HL  zřízena pro podání informace v případě podezření na korupci jednak samostatná schrán-
ka a jednak e-mailová adresa.  

„Schránka pro oznámení“ je umístěna v zádveří vstupu na ředitelství. Tento prostor je v  pracovní době volně přístupný. Schrán-
ka slouží k předání jakéhokoliv písemného oznámení, upozorňujícího na nedostatky v organizaci v HL nebo v práci zaměstnanců 
HL; případně i jiného oznámení. Tuto schránku spravuje interní auditor HL. Ten je rovněž povinen vést neveřejný přehled o pod-
statě těchto oznámení, a to i v případě anonymních, a provádět šetření o oznámených skutečnostech. Při těchto šetření se vždy musí 
postupovat tak, aby nemohlo dojít k předčasnému informování dotčených pracovníků.  

O výsledcích šetření auditor informuje pouze ředitele HL. Samozřejmě, dle povahy oznámení, zajistí auditor nezávisle i další kro-
ky, vyplývající ze zákonných povinností interního auditora organizace. 
Pro případ možnosti elektronického podání informace o podezření na korupci je zřízena e-mailová adresa  
protikorupci@hamzova-lecebna.cz. Postup při šetření je stejný jako u písemně podaného oznámení.                                                                                                                             

Voralová Dagmar, interní auditor HL                                                                 
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Dostál Petr                               - zásobovač PRO 
Bobková Alice                         - kuchař OVS 
Lagron Antonín                       - všeobecný ošetřovatel pav. C 
Hájková Lenka                        - sestra pav. D 
Charouzová Zdeňka                - sestra pav. G  /z rodičovské dovolené/ 
Baťová Martina                       - sestra pav. K /z rodičovské dovolené/ 
Mrázková Jitka                        - sestra pav. M  /z rodičovské dovolené/ 
Dušková Marcela, Mgr.          - psycholog pav. F /z rodičovské dovolené/ 

Vaňková Marie                        - sestra pav. A 
Jánská Lucie                            - sestra pav. I 
Dolanská Hana                        - kuchař OVS 
Vomočilová Vlasta                  - krejčí protetiky 
Čápová Irena                           - modelář protetiky 
Laža Josef, MUDr.                  - lékař pav. V 
Fikejz Josef                             - technik BOZP, PO 
Leszkow Ondřej                      - sanitář pav. C    

  Ing. Ivana Šmoková, vedoucí PER, PAM 

Ukončení pracovních poměrů v prosinci  

 

PROTIKORUPČNÍ  OPATŘENÍ  V  HL 

Nástupy do pracovního poměru v lednu 

 

Informace vedení Hamzovy léčebny : 
Vítáme všechny zaměstnance v novém roce 2011 a je pro nás milou  možností sdělit, že hospodářský výsle-
dek roku 2010 byl přes všechny obtíže a problémy naplněn podle plánu. Dokonce se díky velmi aktivnímu 

přístupu všech zaměstnanců podařilo vytvořit větší příjem léčebny.  Zároveň výtečná disciplína  nás všech 

umožnila splnění úsporných opatření. Z těchto důvodů může léčebna vyplatit zvláštní mimořádné odměny 

všem zaměstnancům ve výplatě za prosinec 2010, tj. v lednu 2011.                                 Děkuji a blahopřeji všem. 

Zároveň sděluji, že s ohledem na zásadní potřeby léčebny bylo, po projednání  ekonomických možností lé-
čebny,  rozhodnuto, že lékaři – zaměstnanci HL, dostanou 10 % navýšení nad základní tarifní plat, které bude 

vypláceno v rámci osobního příplatku.  

Věřím, že lékaři ocení přístup vedení Hamzovy léčebny, který rozhodně sice nenaplňuje požadavky  odborů, 

ale je pro vedení léčebny správným krokem správným směrem.   

 Za vedení Hamzovy léčebny MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel 



Dárkový poukaz na placené procedury  
Hamzova odborná léčebna pro děti a 

dospělé 
Košumberk 80 
538 54 Luže 

Telefon: 469 648 147 
Fax: 469 648 147 

E-mail: info@hamzova-lecebna.cz 
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Zpravodaj HL vydala Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80, 538 54  Luže,   IČ:  00183024, DIČ:  CZ00183024, 

Dne 15. 12. 2010  byla úspěšně předána a převzata dokon-
čená druhá etapa opravy oken na pavilonu E. Opravu oken 
prováděla stavební firma PLUTO spol. s.r.o. Dokončením 
druhé etapy opravy oken byla završena komplexní výměna 
oken na pavilonu. 

Zdeněk Doležal, vedoucí TO 

Dárkový poukaz je možné zakoupit v Infocentru nebo pokladně HL. 

DALŠÍ PLACENÉ PROCEDURY – pavilón I  

 

Masáž klasická částečná s předehřátím                       
10+10 148,00 

Lymfatická drenáž přístrojová 

- jedné nebo obou končetin 25 202,00 

 Po – Pá 08.00, 09.00, 10.00  
Čas v min. Cena v Kč 

Objednávky na tel.č. 469 648 753 (v rámci léčebny kl. 753) 

KLASICKÁ MASÁŽ 

 LYMFODRENÁŽ PŘÍSTROJOVÁ 

Technický odbor informuje Provozní odbor informuje: 
 

5. března 

2011 

Hamzova léčebna pořádá ve spolupráci  

s Odborovým svazem HL 

8. tradiční zdravotnický ples 


