
V den 150. výročí narození zakladatele Hamzovy léčebny prof. Dr. Fran-
tiška Hamzy 7. 3. 2018 se konalo slavnostní vydání známkového sešitku 
osmi známek, které společně vydala Hamzova léčebna a město Luže.  
Je to vůbec poprvé, co je Hamzova léčebna a město Luže spojeno s vy-
dáním známek. 

Tento významný den zahájil úvod-
ním slovem ředitel léčebny 
MUDr. Václav Volejník, CSc. a sta-
rosta města Luže pan Radek Ze-
man. Přítomen byl zástupce rodi-
ny plukovníka Josefa Koukala, 
elitního stíhacího pilota 310. čes-
koslovenské stíhací perutě RAF, 
jenž je také vyobrazen na jedné 
ze známek, Václav Větvička od-
borný garant Hamzova parku 

a arboreta a autor známkového sešitku grafik Martin Škroch. Z důvodu 
chřipky se z akce omluvila rodina prof. Dr. Hamzy.  
Akce se konala v Konferenčním sále Hamzovy léčebny. V sále byly zřízeny 
dvě přepážky. U přepážky Hamzovy léčebny, si mohli  návštěvníci zakou-
pit známkový sešitek s osmi námětovými známkami, pamětní list České 
pošty, pamětní list Hamzovy léčebny a další produkty.  U příležitostné 
přepážky České pošty  probíhalo razítkování příležitostným poštovním 
razítkem a prodej samostatné známky prof. Dr. Františka Hamzy, která již 
byla vydána 21. 2. 2018. Autorem návrhu této známky je Petr Minka 
a rytcem je Jaroslav Tvrdoň. 
Autoři návrhu výše zmíněného příležitostného razítka jsou Martin 
Škroch, Jana Zavřelová a Václav Volejník. Razítko je ale majetkem České 
pošty a mohou s ním razítkovat pouze pracovnice České pošty.  Z tohoto 
důvodu byla v HL, pouze v  tento významný den, zřízena ona příležitost-
ná poštovní přepážka. Jednalo se tak o unikátní možnost využít netradič-
ní službu, kterou poskytuje Česká pošta. Razítko bude následně z Luže 
odesláno zpět do Prahy, kde bude trvale uloženo do Poštovního muzea.  
Je důležité podotknout, že známky ze známkového sešitku se mohou 
volně použít na jakékoliv standardní psaní. Nelze je však zakoupit 
na pobočkách České pošty, ale pouze v Informačním centru Hamzovy 
léčebny na vrátnici nebo v Infocentru města Luže.  
Zájem, který byl 7. 3. 2018 projeven o vydání známkového sešitku, byl 
neočekávaný a o to byl pro nás velmi milým překvapením. Akce měla 
veliký úspěch a zpětnou odezvu. Během jednoho dne se prodalo sko-
ro 500 kusů známkového sešitku a desítky dalších produktů se známkami 
připomínajících osobnost prof. Dr. Hamzy. Moc si vážíme hojné účasti 
na slavnostním vydání známkového sešitku. Děkujeme všem a obzvláště 
těm, kteří  vážili v mnoha případech dalekou cestu a přijeli navštívit 
Hamzovu léčebnu a připomněli si tak osobnost a dílo prof. Dr. Františka 
Hamzy.       Ing. Jana Nováková, asistentka ředitele HL 
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ÚKOLY: 
BYTY:   
Řešeno jmenování nové bytové komise - předseda bude p. Baťa. Informace z bytové komise bude na RŘ 
předávat N PER, po technické stránce N HTS. 
 
33/17  Oprava pavilónu A  
N HTS informoval o zahájení opravy sociálního zařízení pavilónu A. 
 
39/01 Hamzův rok 2018  
Ř HL požádal o podporu všech zaměstnanců na akci 7. 3. 2018, kdy je den emise našich známek. Bylo provedeno 
opatření, aby si všichni mohli v klidu zakoupit tyto známky. 
 
40/03 Návrhy na opatření ke zlepšení hospodaření OPT: 
Bude vydán inzerát s nabídkou pronájmu jedné ambulance OPT externímu lékaři. 
Dle informace primářů je spolupráce s OPT velmi dobrá. Vypisování pomůcek však závisí na skladbě pacientů 
a na počtu lékařů, kteří jsou oprávněni tyto pomůcky vypisovat. Řešen i další možný doplňkový sortiment  
pro naše pacienty. 

 
 

Ř HL MUDr. Václav Volejník, CSc. 
 Informoval o pozitivní návštěvě zdravotníků z chirurgie a traumatologie  Pardubické nemocnice. 
 Informoval o tom, že emailová pošta ředitele na jméno „volejník“ bude automaticky přesměrována 

na adresu pí. Rožkové, která ji bude přetřiďovat a zpracovávat. 
(pokračování na straně 3) 
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 Řešeno předávání pravomocí k podepisování určitých dokumentů - nutno postupně dořešit plné moci. 
 Náměstci a V PRAV vytipují oblasti, kde je možné vystavit plnou moc na konkrétního pracovníka,  

který bude moci tyto dokumenty podepisovat. 
 Projednáno postupné přehodnocování řízené dokumentace s cílem zkvalitnit a zjednodušit textový obsah. 
 Bude upravena směrnice o darech. 
 K diskusi o vitamínech – v rámci platných předpisů FKSP byla varianta vitamínů vybrána jako nejvhodnější 

a zároveň nejkvalitnější za daných podmínek. 
 Připravujeme rekonstrukci obou stran SRJ. 
 Upozorňuje, že vše, co se týká financí z Kooperativy, musí být řešeno společně s N EÚ, nebo jí určenou 

pracovnicí. 
 
N Oš Jaroslava Zavoralová  

 Na základě školení KPR doporučuje umožnit sestrám volání přes O, pokud lze tak umožnit,  
jen pro volání záchranného integrovaného systému. Závěr: RŘ doporučuje. 

 Řešeno zajištění prostor pavilonu G po dobu výstavby bazénu. 
 V pavilonu A proběhla předávací inventura. 

 
N ZP MUDr. Alena Klapalová 

 Společnost Termalkurort má zájem o léčbu dětí, je nutné zkontrolovat stávající smlouvu. 
 Projekt „Zdravá noha“ bude prováděn od 16. 2. v prvních třídách města Pardubice,  

plánováno vyšetřit cca 1000 dětí do konce června 2018.  
 Program na III. košumberský den je již kompletní, přednášející postupně zasílají abstrakta. 
 Začíná docházet velké množství návrhů na léčení. 
 Nutno upravit informace pro pacienty – poplatky. 
 Zapůjčený přístroj Ergo treiner – řešena možnost zakoupení. 

 
N RHB Ludmila Vopařilová 

 Ředitelka Nadace Kooperativy požádala o možnost předvedení Kinectu a dalších pomůcek student 
s Ing. Čápem na jejich pobočkách (Praha, Pardubice, Liberec).  

 Informovala o jednání v Hradci Králové, které se týkalo pracovní rehabilitace. 
 
IA Lenka Kohoutová 

 Zpracovala vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2017. 
 
V PRAV Mgr. Markéta Mračnová 

 Postupně budou probíhat schůzky IA a V PRAV s jednotlivými vedoucími pracovníky ke konkrétním úkolům 

GDPR. 
 
N PER Ing. Bohuslava Tefrová 

 Zpracovala a rozeslala návrh Zásad FKSP zaslala všem členům KPZ i RŘ 14. 2. 2018. 
 Rozeslán Plán vzdělávání na rok 2018 a vyhodnocení Plánu vzdělávání za rok 2017. 
 Připomíná vyhotovení Plánů dovolených na rok 2018. 

 
N EÚ Ing.  Jarmila Ditrichová/ Bc. Dagmar Voralová 

 Doporučuje vzhledem k plánované výplatě odměn omezit nákupy únor/březen. 
 Z důvodu vysokých skladových zásob použitých pracovních oděvů budou tyto vydávány přednostně. 

 
N HTS Zdeněk  Doležal: 

 Od 13. 4. 2018 musí být staženy z provozu 2 ks Stabilometrické plošiny COMES STP 03.  
 Informoval o jednání s firmou NOPEK. 
 Kuchyňská linka pro pavilon E - N RHB zajistí revizi našeho projektu. 
 Řešena výměna reklamovaného PVC ve III. NP paviloóu I. 
 Bylo ukončeno výběrové řízení na malotraktor. 
 Informoval o jednání na MZ ČR – měli bychom aktualizovat generel a podat investiční záměry na dotace. 
 Diskuse o řešení rekonstrukce pavilónu V. 

          Zpracovala: Mgr. Markéta Mračnová,  VPRAV 
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Adresa: 
Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé 
Košumberk 80 

Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé  
v Luži-Košumberku, 
referát marketingu a PR 
Vydáno dne: 20. 03. 2018 
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Kontakt: 
469 648 115, 733 533 017 
zavrelova@hamzova-lecebna.cz 

Nástupy do pracovního poměru v  únoru 
Hrnčálová Božena  sanitář pavilónu M  /za pracovní neschopnost/ 
Nýdrová Petra, Bc. sestra pavilónu I  /za pracovní neschopnost/ 
Naštická Ludmila  kuchař OVS /za pracovní neschopnost/ 
Zachová Irena  administrativní pracovník pavilónu G 
Boháčová Daniela dělník v prádelně /za pracovní neschopnost/ 
 

Ukončení pracovního poměru v únoru 
Osmíková Eva  administrativní pracovník pavilónu G 
Motyčková Martina kuchař OVS 
Tomanová Eva  sestra pavilónu C 
Janovská Dana  uklizeč pavilónu E 
 

Nástupy do pracovního poměru v  březnu 
Vodičková Lada, Bc. asistentka N Oš, ředitelství 
 
V průběhu měsíců února nastoupily na odbornou stáž v HL 2 studentky 
logopedie. 
 

V březnu 2018 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 
 
25 let  Jírová Vladimíra  masér pavilónu K 

     Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

        
Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/ PaM 

 Pozvánka na jarní otevírání Hamzova parku a arboreta 


