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Účast v projektu UNICEF - v ergoterapeutických dílnách 

FAB ušili prvních sedm panenek  

Informace pro zaměstnance březen 2011 

Cílem projektu Panenka je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací 
kampaň UNICEF, a to za použití 
symbolu, který znají všechny děti na 
světě – panenky. Pro cíle projektu 
byla zvolena forma textilní panenky. 
Každá panenka představuje skutečné 
dítě, které bude v rámci očkovací 
kampaně UNICEF v rozvojových 
zemích proočkováno proti šesti hlav-
ním smrtelným dětským chorobám 
(spalničky, záškrt, černý kašel, teta-
nus, tuberkulóza, dětská obrna).  
Částka, za kterou si můžete panenku 
„adoptovat“, činí 600 Kč a je stano-
vena podle nákladů, potřebných na 

očkování jednoho dítěte v nejchudších zemích proti 6 hlavním smrtelným dětským 
chorobám. V sumě jsou zahrnuty očkovací látky, injekční stříkačky, jehly, chladicí 
boxy, zaškolení zdravotníka apod. Rodina či jednotlivec, který panenku adoptuje, 
obdrží spolu s panenkou blahopřání UNICEF, které zašle tvůrci panenky se zprá-
vou, že jeho panenka našla ,,svoji rodinu“.  
 

      Přidejte se a ušijte panenku. Více informací na tel. 115 

Nová webová prezentace 

Náměty, připomínky, návrhy posílejte  přímo z webových stránek  

prostřednictvím formuláře ve spodní části úvodní strany. Předem děkujeme  

Můžete sledovat 
vývoj počasí  v 

HL  
zaznamenaný 

nově 
 instalovanou 
meteostanicí 



Vstupenky objednávejte na tel. 
čísle 211 

Členové OS mají slevu 100,- Kč. 

Neděle 13. 3. – 16 hod.  B. Smetana - PRODANÁ NEVĚSTA Divadlo J. K. Tyla Plzeň  
                                        K ulturní klub Skuteč  350,- Kč  

Neděle 20. 3. – 16 hod   POCTA V. J. TOMÁŠKOVI A V. NOVÁKOVI    
V.J. Tomášek: Předehra op. 23 V. J. Tomášek: Koncert pro klavír a orchestr, č. 1 C dur op. 
18 V. Novák: Slovácká suita op. 32 Komorní filharmonie Pardubice, sólo klavír: Jan Simon, 
dirigent Tomáš Židek                        Kulturní klub Skuteč   200,- Kč  

Středa 23. 3. – 18 hod.  České saxofonové kvarteto  OD KLASIKY K JAZZU  
Městské muzeum Skuteč  150,- Kč,  

Neděle 27. 3. – 16 hod.  Johann Strauss – VÍDEŇSKÁ KREV  
 Moravské divadlo Olomouc            Kulturní klub Skuteč   300,- Kč,  

Neděle 3. 4. – 16 hod.    P. I. Čajkovskij – LABUTÍ JEZERO  
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem           Kulturní klub Skuteč  300,- Kč  

Neděle 10. 4. – 16 hod.  A. Dvořák – MŠE D DUR Filharmonie  
Chrudim, PS Rubeš a PS Slavoj    Kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč  150,- Kč  

Neděle 17. 4. – 16 hod.  A. Vivaldi – ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ  
 Ivan Ženatý a Barocco sempre giovane Josefa Krečmera  

Poutní kostel v Luži – Na Chlumku   250,- Kč,  
Středa 20. 4. – 18 hod.  G. B. Pergolessi - STABAT MATER  

  Smyčcový kvartet Konzervatoře Pardubice Pardubický dětský sbor Iuventus Cantans  
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč  150,-  

Sobota 7. 5. – 16 hod.   G. Verdi – REQUIEM  
 Filharmonie Hradec Králové          Kulturní klub Skuteč  300,- Kč 

Neděle 15. 5. – 16 hod. G. Verdi - AIDA  
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem  

Kulturní klub Skuteč 350,- Kč          
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PROGRAM VIII. ROČNÍKU FESTIVALU TOMÁŠKOVA A NOVÁKOVA HUDEBNÍ SKUTEČ 

Od prvního ledna letošního roku si lidé mohou komíny čistit sice sami, ale alespoň jednou za 
rok musí komín překontrolovat kominík. 
Alespoň jedna kontrola komínu kominíkem se živnostenským oprávněním za dvanáct měsíců. A 
místo stvrzenky vyplněná zpráva o kontrole.I tak by se dalo velmi zjednodušeně interpretovat nové 
nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv. Nabylo účinnosti prvním lednovým dnem letošního roku s tím, že nový předpis se týká jak 
rodinných a bytových domů, tak chat a chalup. A kolik si za prohlídku spalinové cesty komína, 
která trvá třicet až šedesát minut, bude kominík účtovat?„V závislosti na stavu spalinových cest, 
přístupnosti ke komínu či délce revize by se cena práce mohla pohybovat plus mínus kolem čtyř set 
korun,“ řekl Jan Leksa, cechmistr Společenstva kominíků České republiky v kraji Vysočina. Část-

ka se však může vyšplhat i na dvojnásobek, a to v případě, že jde například o 
kontrolu vložkovaného lomeného komína. U této činnosti musí totiž „odborně 
způsobilá osoba“ použít také kameru. Pokuta až 25 tisíc. 
Novým předpisem se ruší vyhláška z roku 1981, která říká, že povinností ma-
jitelů nemovitostí je nechat vyčistit, popřípadě zkontrolovat komín, do kterého 
jsou zapojeny spotřebiče na tuhá či kapalná paliva s výkonem do 50 kW šest-
krát ročně, s výkonem nad 50 kW pak čtyřikrát za rok. Co se týká spotřebičů 
na plynná paliva, komín by se měl kontrolovat dvakrát, čtyřikrát nebo dokon-
ce šestkrát ročně, a to v závislosti na výkonu spotřebičů a na tom, zda má ko-
mínovou vložku.„Od 1. ledna 2011 si mohou lidé komín čistit sami. Ale po-
zor, jedenkrát ročně musí přijít odborně způsobilá osoba, které jednak majitel 
domu ukáže záznamy o jeho vlastním čištění, ale také komín překontroluje,“ 
vysvětlil viceprezident Společenstva kominíků České republiky Jaroslav 

Schön.Tomu, kdo dokument od kominíka nebude mít a vyhoří kvůli špatnému komínu, hrozí po-
kuta až 25 tisíc korun. Hasiči budou postih posuzovat individuálně.Nový předpis však také pro 
majitele nemovitostí znamená úlevu. Kdo vytápí byt či dům dřevem nebo uhlím, doteď si musel na 
čištění komína šestkrát ročně zvát kominíka. Teď bude moci komín čistit sám. Zda to dělá dobře, 
potvrdí právě povinná roční kontrola.                       Nedostatky musí kominík hlásit 
Další změnu představuje příloha k novému nařízení vlády. Tou je předepsaný formulář, do kterého 
musí kominík po provedení kontroly anebo čistění spalinové cesty vyplnit svá zjištění. Navíc, po-
kud objeví v průběhu revize nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, 

 

 Co by mělo zajímat každého kdo zodpovídá za komín ve svém bytě: 

proběhne ve dnech  
13. března – 15. května 

2011 
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Bobková Alice                -  kuchař OVS 

Tefrová Bohuslava, ing.  -  administrativní pracovník pav. K  /za prac. neschopnost/ 

Dolanská Hana                -  kuchař OVS /za prac. neschopnost/ 

Paarová Markéta, MUDr. - lékař pav. KIV 

Černá Renáta, DiS.           - sestra pav. B /z rod. dovolené/ 
 

  Ing. Ivana Šmoková, vedoucí PER, PAM 
 

                                                              

Nástupy do pracovního poměru v únoru 

 

Ukončení pracovního poměru v únoru 

 

Podniková rekreace 
Stejně jako v minulém roce připravujeme pro za-
městnance léčebny a jejich rodinné příslušníky 
podnikovou rekreaci v autopřívěsech, které budou 
umístěny opět v jižních Čechách v autocampu 
Zvůle. 

Podrobnější informace naleznete na internetových 
stránkách www.zvule.cz  

Příspěvek zaměstnavatele činí 50% ceny vyúčto-
vané za pobyt v podnikovém autopřívěsu /pro za-
městnance i rodinné příslušníky/. Stejné cenové 
podmínky jako v r. 2010.  

V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na 
oddělení PER/PAM do 30.4.2011. 

Tel. číslo: klapka 104 

 

Zpracovala: Rabová Milena  

Nástupy do pracovního poměru v březnu 

život nebo majetek osob, a které nelze odstranit na místě, musí toto ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu nebo hasičům. Formulář, 
popřípadě jeho kopie, jež by si měl kominík archivovat, může sehrát velkou roli v případě vzniku požáru, respektive šetření jeho pří-
činy a následnému stanovení výše pojistného plnění. 
„V okamžiku, kdy nebudou mít lidé potvrzení od kominíka, pojišťovny se s nimi nebudou bavit,“ apeluje na vlastníky domů vicepre-
zident Společnosti kominíků České republiky Schön.Jeho slova kvituje tiskový mluvčí Generali Pojišťovny Jiří Cívka. Jak pozname-
nal, v případě škody požárem se obecně vychází z výsledků šetření policie a hasičského záchranného sboru a je rovněž požadován po 
vlastníkovi nemovitosti doklad o revizi a čistění komínu. 
„Pokud nedodržení obecně platných požárních předpisů a konkrétně například předpisů týkajících se revizí a čištění komínů mělo 
vliv na vznik nebo rozsah škody, má pojišťovna právo krátit pojistné plnění. Samozřejmě v závislosti na tom, o jak závažné porušení 
se jednalo a jaké mělo ve skutečnosti vliv na vznik škody,“ nechal se pro Deník slyšet mluvčí pojišťovny Jiří Cívka. 
 

výběr z tisku připravil Martin Zoulík, technik BOZP, PO a CO 



Na budovách byly často umísťovány nápisy, 
které vystihovaly zásady správné životosprávy 
Hamza chtěl, aby je děti měly stále na očích. 

Nemocných dětí přibývalo a léčebna se postupně rozšířila do dalších nově 
dostavěných budov. 

V roce 1907 proto dr. 
Hamza zakoupil další 
pozemky pro výstavbu 
celé nové moderní lé-
čebny na prostorné 
rovině mezi Marián-
ským chrámem na 
Chlumku a zříceninou 
hradu Košumberk. 
Představa ale přesaho-

vala jeho finanční možnosti a proto v roce 1909 prodal svůj 
ústav Zemské správě (prodej se uskutečnil v roce jubilejních 
narozenin císaře Františka Josefa I. a léčebna byla nazvána 
„Zemský jubilejní ústav„). Do roku 1909 vstoupila léčebna 

již jako státní zařízení a MUDr. Hamza byl jmenován pro-
zatímním ředitelem .V roce 1910 byly MUDr. Hamzou za-
vedeny doposud neznámé způsoby léčby- ergoterapie a po-
hybová terapie. K tomuto účelu byla zřízena košíkářská 
dílna, později přibyla knihvazárna. V košumberské části 
ústavu vznikl infekční pavilón s novou prádelnu a s dezin-
fekcí. Ústavní budovy pavilónové soustavy zde měly být 
účelně rozptýleny ve volném, čisté, sluncem přímo prosvě-
covaném ovzduší. V roce 1912 poskytoval ústav péči 263 
pacientům. MUDr. Hamza usiloval o to, aby rozvoj léčeb-
ného ústavu probíhal pod státní správou rychleji, avšak 
nejen neklidné politické a hospodářské poměry, ale i nedo-
statečné pochopení jeho myšlenek budování nového ústavu 

1909 – 1918  
Královský český zemský jubilejní ústav pro děti skrofulosní 

v Luži 

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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HISTORIE HAMZOVY LÉČEBNY - II.část 

Dne 3. března 1918 pořádána ve dvoraně košumberské sbo-
rem uči-telským slavnost na počest 50tých narozenin dra. 
Hamzy. Tanec a zpěv nacvičila slečna učitelka Marie 
Huebrová. Více než 100 hostí přihlíželo tancům osmdesáti 
dětí v národních krojích.                            V. Svatek – Pamětní kniha 


