
Ústav je Zemský! 1 

Ústav je Zemský! 
 (pokračování ze strany 1) 

2  

Unikátní známkový sešit 
Hamzovy léčebny a města Luže 
bude  nyní ještě dostupnější 

2 

Zpráva z jednání RŘ HL č. 1 

konaného dne 7. 1. 2019  

3 

Digitální průvodce Hamzovým 
arboretem 

3 

Personální oddělení informuje 4 

Nabídka nových předmětů v 
infocentru HL 

4 

  

  

  

LEDEN  2019 

U V N I T Ř  T O H O T O  
V Y D Á N Í :  

strana: 

ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

Ústav je Zemský!  

napsal tehdy dr. MUDr. Hamza při prodeji svého Sanatoria v roce 1908. 
A právě v měsíci lednu 2019 je to 110 let od prodeje ústavu Zemskému 

správnímu výboru. Tento 
prodej byl úspěchem pro 
Hamzu i pro ústav, který 
se tím mohl dále rozvíjet. 
Sanatorium dr. Hamzy pak 
neslo do roku 1918 název 
Královský 

„Ústav stísněný na prostor asi pěti korců, roztříštěný do tří oddělení, 
nemohl tu dále utěšeně se rozvinouti. I pomyslil jsem, aby trvale 
a konečně byl vybudován na rozkošné prostorné náhorní rovině sousední 
obce košumberské, mezi zříceninami hradu Košumberka a Mariánským 
chrámem na Chlumku. Zakoupil jsem proto a lučiny až k řece Olšince. 
Založeny cesty, ovocný sad, park, lesíky, urovnán skalní lom, ohrazeny 
všechny rozsáhlé pozemky ústavní. Zalesněna pustá stráň. 
Neočekávaně, koncem roku 1908, přišel a prohlédl si ústav přísedící 
zemského výboru Karel Adámek. Přišel neočekávaně opětně s ředitelem 
porodnice Dr. J. Dvořákem. Dosud slyším závěrečná jeho slova: „Zemský 
výbor je povinen zabezpečiti lidu vaše dílo. Vaši nemocní jsou našimi 
nemocnými. Politika je povinna starati se o tyto naše děti. I školu jim tu 
rozšíříme, aby se vyzbrojily do života. Pokusím se o to.“ Jubileum císaře 
Františka Josefa bylo podnětem, aby ústav mohl býti zakoupen.“ 
 
Po čase poslal K. Adámek telegram a přijel se svou chotí. „Uvítal jsem 
zástupce zemského výboru slovy: „Zemský správní výbor je naší nadějí 

a záštitou.  
Buďte v něm rozmnožitelem 
ústavu zemského, sloužícího 
skrofulosním dětem. 
V dnešní vířivé době činy 
politické snadno zapadnou, 
ale jméno toho, kdo 
dobuduje zdejší ústav, kdo 
bude zdejší svůj ústav 

(Pokračování na straně 2) 

„Ústav je zemský! I posledním pohledem svého života budu vzpomínati 

ústavního díla, jemuž jsem položil základ láskou a nadšením nejlepšího 
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110 let od prodeje Hamzova Sanatoria  

 

Možná málokdo ví, že výše 
nominální hodnoty na známkách 
je též vyjádřena písemným 
symbolem. Na těchto známkách 
je uvedeno „A“, které odpovídá 
ceně 19 Kč za vnitrostátní 
obyčejné psaní. Dobrou zprávou 
je i to, že známka s písmenovým 
označením je nadčasová a i při 
zdražení služeb České pošty 
bude stále odpovídat ceně 
poštovného na dopis či pohled.  
Tento krásný známkový sešitek 
tedy nemusí být pouze raritou 
pro filatelisty či sběratele, ale 
může být i hezkým dárkem či 
památkou, které si z Hamzovy 
léčebny odvezete. Samozřejmě 
ale také známky můžete použít 
na dopis či pohled. 

Po dohodě s vedením města 
Luže proto léčebna i město Luže  
nově upravuje původní cenu 
známkového sešitku od prvního 
února 2019 na 219 Kč. 

Známky lze koupit přímo 
v Informačních centrech města 
Luže i Hamzovy léčebny nebo 
zakoupením přes webové 
stránky obou organizací. Jde o 
věc trvalé hodnoty, která může 
udělat jednou radost Vašim 
vnukům, jako unikátní cenina. 
Také cena Pamětního listu 
České pošty se známkou prof. 
Dr. Františka Hamzy je od 
prvního února 2019 snížena na 
30 Kč.   

Bc. Veronika Šťovíčková,  
asistentka ředitele 

Hamzova léčebna a město Luže vydaly v roce 2018 jedinečnou příležitostnou sérii osmi známek 

 

(pokračování ze strany 1) 

milovati, jako my ho milujeme, jméno toho rozmnožitele bude živo, i když zemřeme. Sotva se mýlím ve 
svém vroucím a vděčném přání: Nejkrásněji ozdobíte jméno svoje rozkvětem zemského ústavu v Luži. 
Stalo se. Zemský správní výbor obětavě a šlechetně porozuměl svému přísedícímu – poté předsedovi – 
Josefu Neradovi, který splnil naše naděje. Není mi jistě třeba, abych lichotil, ale jako zakladatel ústavu 
mám právo říci: Jménem nešťastných dětí čsl. republiky, kterým zemský ústav vrací nové zdraví, děkuji 
zemskému správnímu výboru, děkuji Josefu Neradovi, člověku dětské lásky a dětského srdce. Nemohu 
nevzpomenouti i těch, kteří pokračovali v této péči o ústav: přísedící zemského správního výboru 
spisovatelky Marie Majerové, která milovala zdejší ústav – vím, že celou svou vroucí myslí. Veliké 
povinnosti poté přejal přísedící zemského správního výboru Václav Ksandr, který se vzácným 
porozuměním a neúmornou pílí dovršuje obrodné dílo ústavní.  
Po odchodu svém ze služeb zemských do služby státní pověřen jsem byl další inspekční péčí o ústav. Přál 
bych si, aby mé snažení bylo pochopeno i nyní, neboť jsem usmířen ve svém svědomí, že ústavní prospěch 

jest mi a byl vždy přednější, než kterékoli osobní 
mé zájmy. Bude věcí svědomí i těch, s nimiž dále 
budu spolupracovati, aby porozumění… Do české 
veřejnosti prostupovalo jméno ústavu bez boje. 
Ústav sloužil nové myšlence. Boji proti dětské 
tuberkulose, nedovoloval tříditi děti majetkově, byl 
založen chudým českým člověkem. Mnohému 
stačilo proti ústavu neoblíbené tehdy ve vědě 
jméno „skrofulosa“, jiným stačila závist, nedůvěra. 
Mohli jsme odpovídati pouze svými ústavními 
dětmi, léčebnými úspěchy,“  napsal prof. MUDr. 
František Hamza v knize z roku 1923, Zemský ústav 
pro děti skrofulózní v Luži. 
 Jana Zavřelová, DiS., referent PR, kultury a metodik arboreta  

Unikátní známkový sešit Hamzovy léčebny a města Luže bude 
 nyní ještě dostupnější 
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  Zpráva z jednání RŘ HL č. 1 konaného dne 7. 1. 2019  

ÚKOLY 
EKONOMIKA: 
N EÚ informovala o splnění plánu roku 2018 a plánu OD na rok 2019. Rozdíl mezi letošním plánem a maximální 
možností plnění OD je minimální, nemáme téměř rezervy pro případný výpadek. 
Hamzův rok 2018:  
Ř HL informoval o vydané knize – vzhledem k tomu, že byla financována z dotací, je určena pouze na propagaci. 
Připravovaný dotisk, financovaný HL, umožní prodej této publikace.  
Instalace aktualizace programu VEMA: 
N PER - v současné době je dokončováno proškolení vedoucích zaměstnanců. 
 
 
Ř HL MUDr. Václav Volejník, CSc. 

 Informoval o jednání Rady poskytovatelů MZ. 
 HL se připojuje k aktivitám proti zbytečným plastům. 
 Nutno pokračovat v aktivitách „zadržování vody v krajině“. V TO – máme již nadzemní nádrž u dílen, další 

řešení připravujeme. 
 Požádal o předání poděkování za práci všem zaměstnancům HL o vánočních svátcích. N ZP připomíná,  

 že plnění plánu ošetřovacích dnů navíc přináší všem finanční prostředky i do odměn 
 
N Oš Jaroslava Zavoralová  

 Připomíná, že na podzim t. r. proběhne další reakreditační šetření.  
 Informovala o další ztrátě klíče na pavilonu E.  

 
N ZP MUDr. Alena Klapalová 

 S logopedy řeší možnosti nadstandardních programů pro pacienty.  
 
Bc. Veronika Šťovíčková 

 Informovala o reklamních stojanech, které budou v souladu se sponzorskou smlouvou firmy Škoda Auto 
nainstalovány po domluvě s vedením pracovišť na určená oddělení. 

 
V PRAV Mgr. Markéta Mračnová 

 Informovala o telefonické stížnosti. 
 
IA Lenka Kohoutová 

 Na základě informací vedoucích pracovníků z vyhodnocení plnění interního protikorupčního programu 
za rok 2018 na úrovni jednotlivých organizačních útvarů probíhá zpracování souhrnné Zprávy o plnění 

 IPP za HL jako celku. Vyhodnocení IPP za rok 2018 bude umístěno na webových stránkách HL. 
 
N PER Ing. Bohuslava Tefrová 

 Podala informaci o vývoji platů v roce 2019. 
 Ve výplatním termínu za měsíc prosinec budou vyplaceny střediskové odměny. 
 Byly odsouhlaseny sazby stravného při služebních cestách pro rok 2019. 

 
N HTS Zdeněk  Doležal 

 Informoval o úspěšném dokončení reklamace lina na pavilonu I. 
 Informoval o probíhajících i plánovaných stavebních akcích. 

           zpracovala: Mgr. Markéta Mračnová, V PRAV 

V  polovině ledna jsme začali testovat mobilního digitálního průvodce Hamzovým parkem a arboretem. 
Jedná se o další zajímavou technologii, kterou pro náš park  vytvořila firma Rehamza.  Návštěvník parku 
si tak na určeném stanovišti u Centra historie stáhne data (zdarma) a poté se může procházet parkem 
a jednotlivé stromy zajímavosti se mu budou samy automaticky načítat. Věříme, že si nová zajímavost 
najde své příznivce a stane se tak zajímavým zpestřením nejen volnočasových aktivit pacientů 
a návštěvníků, ale že je při procházkách parkem využijete také vy, naši zaměstnanci.  

Jana Zavřelová, DiS., referent PR, kultury a metodik arboreta  

Digitální průvodce Hamzovým arboretem 



 
 
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: 18. 1. 2019 
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Personální oddělení informuje 

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

Ukončení pracovního poměru v prosinci 
Alinčová Adéla, Mgr. psycholog pavilonu F /z rodičovské dovolené/ 
Slavíková Dáša asistent náměstka HTS 
Boháčová Daniela uklizeč pavilonu G 
Bozděch Jaroslav sanitář pavilonu C 
Šimková Pavla, Bc. fyzioterapeut pavilonu I 
Zelenková Jana, Mgr. speciální pedagog pavilonu F 
Janišová Dagmar ošetřovatel pavilonu I 
Faltysová Vlasta sanitář pavilonu D 
Kotil Jaroslav masér pavilonu I 
Vodstrčilová Hana uklizeč pavilonu M 
Suchánková Alena  sestra pavilonu V  

 
Nástupy do pracovního poměru v lednu 
Pícha Jaroslav řidič PRO  

Odborná stáž 
V průběhu měsíce ledna nastoupily na odbornou stáž v HL dvě stážistky – 
fyzioterapeutky a sedm stážistek na SRJ v rámci kurzu Katetrizace močového 

měchýře muže. 
 

V lednu 2019 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 

25 let  Hrnčálová Renata sanitář pavilonu F 

Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

 
              
         Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/ 

 


