
 

v současné době jsme již všichni v plné aktivitě plnění úkolů roku 2014. Věřím, že je 
zvládneme stejně dobře, jako to bylo v roce minulém. Je to ostatně pro nás jediná 
možnost, jak se prosadit v současném konkurenčním prostředí. Rok 2013 máme již 
nahrubo spočítán a věřím, že každý z Vás má důvod k radosti viditelné i v ocenění 
své práce. Léčebna tak chce plnit své sliby, které dala na jaře r. 2013. Jistě zatím 
nejsme schopni vrátit všechny peníze, které nebyly vyplaceny ve mzdových fondech, 
ale tímto potvrzuji, že to stále zůstává úkolem vedení léčebny.  Zodpovědný přístup 
Vás všech v roce 2013 pomohl léčebně překonat těžké krizové období.  Pomáháte 
léčebně ovšem i nadále svojí každodenní prací, svojí trpělivostí a svým úsměvem pro 
našeho každého pacienta. 

V roce 2014 nás čekají opět tradiční „nepříjemnosti“ spojené s tím, že sice po velmi 
malých kouscích, ale naštěstí stále, postupně odstraňujeme bariéry v našich léčeb-
ných pavilonech. Léčebna usiluje o získání grantu i pro další zlepšování podmínek pro 
naši práci a pro její kvalitu. Věřím, že i proto budete mít i nadále dobrý vztah 
k léčebně a budeme jako jeden velký tým pokračovat v naší úspěšné práci. 
       MUDr. Václav Volejník, CSc. 
         Ředitel HL 
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Vážené spolupracovnice a Vážení spolupracovníci, 

105 let od prodeje Sanatoria Zemskému správnímu výboru 

Když Hamza na konci roku 1907 přehlížel dílo, jehož byl duchovním otcem, v němž byl správ-
cem i lékařem, zdůraznil: 

„V domácnosti ústavu začali jsme jako chudí lidé. Ale co se stalo, stalo se s nadšením 
a láskou a věrnou prací. Všichni jsme dělali všechno, kde jak kdo stačil, kde čeho bylo třeba.  
Ústavní zaměstnance, zvláště, sám jsem si vychoval z dělníků obuvnických a dívek služeb-
ných. Mnozí z nich vyškolili se, že neznám nad ně povolanějších, odbornějších a věrnějších 
ještě dnes jsme jednou rodinou, stiskem ruky si vypravujeme, že zdejší základy jsou naším 
společným dílem.  
 

„Neočekávaně, časně zrána 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 zakou-

pen. Po čase poslal K. Adámek telegram a přijel se svou chotí. Ještě dnes mi svítí ta radost, která 

zářila z očí otcovského politika, z očí převzácné prostičké choti jeho: „Ústav je zemský!“  

V prosinci roku 1908 zakoupil zemský výbor lužský ústav za obnos 360 000 K. a Dr. Hamza 

byl jmenován ředitelem zemského ústavu. „Nevýslovnou byla moje radost – stokráte poté 

oželená – že ústav nyní rychle rozkvete. Bohužel nenaplnily se mé naděje. Trudné politické 

zápasy ve sněmu českém, neutěšené poměry hospodářské, nedostatek porozumění (často 

i při dobré vůli) zadržovaly rozvoj ústavu tak drsně, že by se tak nebylo stalo ani, kdyby byl 

ústav soukromým majetkem v době světové války“. (Hamza,1923) 

Výňatky z knihy Zemský ústav pro skrofulózní děti v Luži sestavila Jana Zavřelová, DiS. 

1909 - 2014 
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Tradiční jarní otevírání a podzimní zavírání par-
ku, vždy nabídne návštěvníkům jednak zajímavý 
program v podobě vyprávění pana Dr. Větvičky, 
který je současně garantem parku ale i  velmi 
zajímavou část procházky parkem a následné 
vysazení nových dřevin a rostlin do parku. 

Díky této tradici se park může pochlubit několi-
ka „zahrádkami“. Najdete tu americkou zahrád-
ku, asijskou zahrádku, které reprezentují zastou-
pení dřevin a rostlin z dané oblasti. 

Na podzimní zavírání parku vymyslel tým 
ve  složení pan ředitel MUDr Volejník CSc, garant parku pan Václav Větvička a paní Jana 
Zavřelová název Zahrádka „Miss Dior“, kde budou zastoupeny vonné byliny a keře a doplní 
tak chybějící prvek parku. Miss Dior je velmi příhodný název,  jak dámy ví je prvním z kul-
tovních parfémů, jež vytvořil Christian Dior. 

Christian Dior se zapsal do srdcí lidí svým citem pro vůně. Jeho první vůni inspirovala první 
módní kolekce, která vznikla v roce 1947, při níž jej inspirovaly jeho milované květiny. 
Úspěch této kolekce předurčil vznik první vůně - Miss Dior. Jeho přáním bylo vytvořit vůni, 
která by voněla láskou, ale nevěděl, jak by ji pojmenoval. Inspirací se mu stala jeho sestra, 
která za ním přišla do nově otevřeného salonu."Podívejte, tam přichází Miss Dior! Tak 
se bude jmenovat první parfém!" 

Takže název pro nové oddělení byl vybrán, druhy rostlin a jejich počty také a zbývalo jen 
najít a případně upravit vytypované místo. Prvním a dlouho uvažovaným vhodným místem 
byl prostor před nově realizovanou terasou C. O tomto prostoru bylo uvažováno do po-
slední chvíle. Zhruba týden před vlastním otevíráním parku byl návrh místa ale opět pro-
konzultován a zamítnut, z důvodu možné údržby v okolí budovy C. 

Narychlo byl proto vybrán prostor u spojovacího krčku, naproti konferenčnímu sálu. 
Prostor, který v té době nebyl využíván a nepůsobil ladným dojmem.  

Objem prací, které bylo nutno realizovat byl značný a termín velmi krátký, při nejistotě 
hlášených trvalých srážek. Během tří pracovních dní byly odstraněny veškeré keře, ty které 
se daly použít pro další výsadbu byly založeny, byl pokácen rozložitý tis, vytrhány kořeny 
po pokryvných rostlinách, navezena nová zemina a vyrovnán terén. K vytrhání kořenů po-
kryvných rostlin bylo využito bagru, který pracoval pro stavební odbor HL. Celkem bylo 
vyvezeno 21 vozidel multikár rostlinného materiálu, navezeno a rozrovnáno 14 multikár 
zeminy. 

Přeji nové vonné „zahrádce“ ať se ji daří a provoní nám všem Váš park. 

Jiří Sommer, vedoucí parkové údržby 

Zahrádka „Miss Dior“ 
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STATISTIKA PRACOVNÍCH ÚRAZŮ V HL ZA ROK 2013 

Sdělením ředitele léčebny  č.08/2013/Ř bylo vzhledem k vážné finanční situaci za-
stavena výplata navýšení platů o 6,25% s účinností od 1.1.2013.  Ke konci roku 
2013 došlo ke stabilizaci ekonomiky léčebny a postupně byly vráceny zadržené 
osobní příplatky. Vedení léčebny rozhodlo, že s ohledem na výborné ekonomické 
výsledky léčebny ve II. pololetí roku 2013, bude ve výplatách za prosinec 2013 
(výplatní termín 25.1.2014)  navrácena i  část uvedeného navýšení 6,25%", 
a to  za období 2 měsíců ( 2 x 6.25 % z tarifního platu) zaměstnancům, kteří odpra-
covali v roce 2013 alespoň 3 měsíce. V roce 2014 toto navýšení platů o 6,25% ne-
bude zaměstnancům prozatím vypláceno s ohledem na nestabilní vývoj v rezortu 
zdravotnictví a stále trvající nedostatek finančních prostředků. Přesto, že se podaři-
lo vyjednat vyšší úhrady za OD pro rok 2014, nebude pokryta  ani ztráta vzniklá zru-
šením tzv. regulačních poplatků.   Ing. Bohuslava Tefrová, vedoucí PER 

3x zdravotnická pracoviště (pavilóny: E, A,B) 

3x pracoviště odboru výživy a stravování (1 x pořezání, 1x opaření, 1 x popálení) 

1x pracoviště strojní údržby (řezná rána s poškozením šlachy) 

1x pracoviště parkové údržby 
(zhmoždění kotníku při převrácení travní sekač-
ky) 

V roce 2013 bylo v HL evidováno 37 pracovních úrazů, z nichž 8 mělo za následek 
pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny.  

Pracovním úrazem s pracovní neschopností byli postiženi zaměstnanci z těchto 
pracovišť: 

 

 

 

 

Zdroje pracovních úrazů ve sledovaném období: 

Úrazová četnost na 100 zaměstnanců byla v HL v roce 2013 1,35; úrazová čet-
nost ve zdravotnických zařízení v ČR byla ve stejném období 1,1. Z toho vyplývá, 
že v oblasti BOZP máme neustále co zlepšovat. 

Martin Zoulík ,technik BOZP, PO a CO 

Zdroj Podrobnější popis Počet 
PÚ 

v % 

Nástroj, přístroj, 
nářadí 

Řezná rána při krájení nožem. 1 12,5 

Lidé (pacient) Snaha o zamezení pádu pacienta z vozíku. 1 12,5 

Horké látky Opaření při vystříknutí horké vody při stáčení těs-
tovin z varného kotle. 

1 
12,5 

Materiál, předměty Roztržení hřbetu ruky a poškození šlachy při opra-
vě navíjecí pružiny rolety skříně automobilu. 

1 
12,5 

Horké předměty Popálení o otevřená dvířka konvektomatu při vyn-
dávání pokrmu. 

1 
12,5 

Stroje a zařízení 
Zhmoždění kotníku při převrácení sběrného vleku 
a travní sekačky. 

1 
12,5 

Manipulace břemen 
(pacient) 

Akutní lumbago zad v křížové oblasti při dopomoci 
pacientovi z lůžka na vozík 

2 25 

Personální oddělení informuje (1. část):  



a i když to vše odnes čas,  
dodnes s  zázraky tu dějí.  
Teď dospělí pro změnu zas  
cvičení tady provádějí,  
 
park vyrostl, je plný krás,  
ale dodnes  
vzduch pořád voní po naději  
v Hamzově rehabilitačním ústavu.   

Stránka 4 

Zpravodaj HL vydala Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 80, 538 54 Luže,  
Státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt,  

zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012 
IČ: 00183024, DIČ: CZ00183024, 

E-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz, telefon: 469 468 115, 733 533 017.  

Nástupy do pracovního poměru v lednu: 0 

Personální oddělení informuje (2. část):  

Bláhová Drahomíra   sestra pavilónu K 
Čečetková Ilona   fyzioterapeut pavilónu E 
Gregorová Marie  fyzioterapeut pavilónu G 
Riedlová Zdenka  fyzioterapeut pavilónu M 
Tlustá Zdenka    ošetřovatel pavilónu C 
Zavřelová Miroslava    fyzioterapeut pavilónu I 
Veselíková Jana    masér pavilónu I 
Rusňák Štěpán, MUDr.    primář pavilónu E,M 
Andrášová Anna, MUDr.  lékař pavilónu A 
Schejbalová Jana    masér pavilónu G SRJ 
Faltysová Vlasta     sanitář pavilónu G 
Oplíštilová Zdena   sestra pavilónu C 
Hrušková Jaroslava  kuchař OVS 
Koudelková Gabriela   zdravotní asistent pavilónu G 
Klenorová Eliška  uklizečka pavilónu C 
Benešová Monika   zdravotní asistent pavilónu C 
Hortenská Milada  zdravotní asistent pavilónu C 
Vymazalová Beáta  sestra pavilónu G SRJ 
Urban Petr, Bc.    sanitář pavilónu B 
Sedlák Josef    technický pracovník OPT 

Ing. Bohuslava Tefrová, vedoucí PER a PAM 

 

Ukončení pracovního poměru v prosinci:  

O nás 

Kdysi tu zněl snad dětský pláč.  
Nejdřív pláč, ale potom smích. 
Kdo jsou a co jsou vlastně zač  
ti malí,  jejichž pláč už ztich? 
 
Zpočátku se jim stýskalo  
vzduch tu však voní po naději.  
Kolik her se tu nahrálo,  
všichni jim uzdravení přejí,  

Uzdravení 
Návrat do života v Hamzově léčebně  

Báseň od prof. PhDr. Zdeňky Trösterové, CSc.   


