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ZPRAVODAJ 

Hamzovy léčebny 

 Slovo ředitele HL 

Vážení spolupracovníci,  
budeme končit další rok plné práce a úsilí, 
abychom jako léčebna, splnili všechny 
požadavky a úkoly, které nám naše práce 
přináší. Víte všichni, že se to podařilo, a že to 
je díky aktivitě Vás všech. Žijeme ve složité 
době, která není v mnoha ohledech příznivá 
pro následnou péči, kterou poskytujeme. 
Díky vzájemnému pochopení a týmové práci 
se nám to ale nakonec stále daří. 
Přeji Vám zasloužené klidné svátky plné 
pohody a přeji Vám též úspěšné vykročení 
v onen imaginární půlnoční silvestrovský čas,  
směrem k roku novému.  
Ať všem přinese plné zdraví, štěstí a radost ve všem. 

    MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel HL 

Domov pro Pavla 

(Pokračování na straně 2) 

Zaměstnanci a pacienti 
Hamzovy léčebny, ve-
řejnost podpořila Pavlí-
ka na jeho těžké cestě 
ke zlepšení zdravotní-
ho stavu a řešení jeho 
životní situace částkou 

  9 755 Kč.  
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Domov pro Pavla 

Srdíčko pro Pavla 

Podpora pro-
běhla formou 
osobních dob-
rovolných pří-
spěvků, které 
byly předány za 

přítomnosti zástupců vedení 
Hamzovy léčebny a paní primář-
ky MUDr. Lenky Šuglové. Vedení 
Hamzovy léčebny i Pavlík a jeho 
tatínek Vám všem velmi děkují 
a váží si Vaší podpory.  

Bc. Veronika Šťovíčková,  
 asistentka ředitele 

Podařily se věci zcela výjimečné, 
které k tak  výjimečné osobnosti 
pana profesora patří. Spoluprací  
s  celou Hamzovou  rodinou byla 
zajištěna realizace zařazení 
portrétu pana profesora do série 
mimořádně vydávaných známek 
slavných osobností ČR, kterou 
vydává Česká pošta.  
Léčebna sama vydala v březnu 
tohoto roku vlastní sérii známek 
s motivy z prostředí Hamzovy 
léčebny, Luže a samozřejmě 
také portrét pana profesora. 
K němu byl připojen mimořádný 
občan Luže plukovník Koukal, 
letec RAF v době druhé světové 
války. A zcela po právu i pan 
doktor Větvička, odborný garant 
Hamzova parku a arboreta. 
Kniha „Procházky Hamzovým 
arboretem“, jejíž první vydání je 
posledním bodem celoročního 
projektu - Hamzova roku.  
Václav Větvička, coby odborný 
garant parku a arboreta, se tak 
znovu dostává do milé pozice 
rozmnožovatele neuvěřitelného  
díla profesora Hamzy. 

Hamzova léčebna uzavírá slavnostní rok 2018, který bude mít samostatný název do budoucí historie. 

Je to „Hamzův rok“.  Vznikl jako rozsáhlý program řady aktivit Hamzovy léčebny, které se vázaly na 

150. výročí narození pana prof. Dr. Františka Hamzy, zakladatele léčebny. 

V sobotu dne 15. prosince byla 
slavnostně odhalena pamětní 
deska na první budově Hamzovy 
léčebny. Tato nevšední událost 
se odehrála po nádherném 
vánočním gospelovém koncertě 
za přítomnosti starostky města 
Luže Bc. Veroniky Pešinové 
MBA, operního pěvce Zdeňka 
Plecha, kapelníka sboru Juraje 
Horta a pana ředitele MUDr. 
Václava Volejníka, CSc. Léčebna 
chce takto trvale připomenout 
prvý léčebný pavilon, kde dr. 

Hamza před necelými 118 lety 
zahájil činnost dnes rozsáhlého 
„Hamzova odborného ústavu 
pro děti a dospělé v Luži 
Košumberku“, rehabilitačním 
ústavem, majícím více než 500  
lůžek. Tímto jsme završili oslavy 
Hamzova roku 2018. 
 

Bc. Veronika Šťovíčková,  
 asistentka ředitele 

Hamzova léčebna uzavírá slavnostní rok 2018 

 

(pokračování ze strany 1) 
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  Zpráva z jednání RŘ HL č. 18., 19. a 20. konaných dne 19. 11., 3. a 17. 12. 2018 

ÚKOLY: 

Hamzův rok 2018: V sobotu 15. 12. t. r. byla odhalena pamětní deska na první budově prvého léčebné-
ho pavilonu dr. Hamzy. V nejbližších dnech by měla být dodána kniha „Procházky Hamzovým arboretem“.  

Ř HL MUDr. Václav Volejník, CSc. 
 Od 1. 1. 2019 bude zaveden nový organizační systém spolupráce KCE s primariáty. 
 Pí. Zavřelová, DiS., byla pověřena zastupováním HL v Unii botanických zahrad. 
 Informoval o zjednodušení administrativy v HL - nově se bude používat slovo "pavilon". 
 Požádal o předání poděkování všem pracovníkům za odvedenou práci v letošním roce.  

 
N Oš Jaroslava Zavoralová  
Informace o: 

 její aktivní účasti na konferenci pořádané MZ ČR 5. 11. 2018. 
 proběhlé kontrole KHS v OVS a SUKL na zdrav. pracovištích. 
 poruše myčky v jídelně. 
 ztrátě klíče v systému generálního klíče. Připomenuto riziko finančního dopadu pro pracovníka. 
 Připomenut interní předpis S 02 009 – seznamování osob, které se pohybují na pracovištích HL, 

s pravidly BOZP a PO. 
 
N ZP MUDr. Alena Klapalová 

 Řešena personální situace v kategorii lékařů.  
 Řešeno zajištění provozu o Vánocích, pravděpodobný stav pacientů 380. V provozu  

 nebudou pavilony E a M. 
 
N RHB Bc. Ludmila Vopařilová 

 Podepsána darovací smlouva za Cenu Güntera Geyera pro HL.  

V PRAV Mgr. Markéta Mračnová 
 Informovala o řešené stížnosti. 
 Dokončujeme vyřízení reklamace lina v pavilonu I. 

 
IA Lenka Kohoutová 

 V rámci celé HL proběhlo vyhodnocení rizik za rok 2018  
 
N EÚ Ing. Dagmar Voralová 

 Informace o ekonomické situaci a plnění plánů rok 2018  
 
N PER Ing. Bohuslava Tefrová 

 Informovala o: 
 vyplácení příplatků v době vánočních svátků 
 vyplacení odměn za plné využití fondu pracovní doby s tím, že bude pokračováno i v roce 2019. 
 Portál VEMA – probíhá nastavování organizační struktury a nákladových středisek. 

 

N HTS Zdeněk  Doležal: 
 Informoval o: 
 jednání na MZ ČR, kde byly řešeny možnosti zajištění robotických přístrojů, rekonstrukce pavilonů A 

a V, zateplení pavilonu E a následně pavilonu F, a výtahu v budově HTS 
 proběhlém dohledovém auditu OPT, společností NQA Jihlava 
 proběhlé kontrole ČIŽP ve spalovně – bez závad 
 průběhu akcí SRJ a vodovodu 
 řešení výměny televizí v HL 
 výběrovém řízení na kvalitativní posouzení parku a inventarizaci parku.  

 

Zpracovala: Mgr. Markéta Mračnová, V PRAV 



 
 
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. 12. 2018 
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Personální oddělení informuje 

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

Ukončení pracovního poměru v  listopadu 
Budínská Hana  masér pavilonu B 
Hladíková Ivana  sanitář pavilonu V 
Hlaváčková Hana  sanitář pavilonu B 
Bártová Ludmila  fyzioterapeut pavilonu C 
 
Nástupy do pracovního poměru v prosinci 
Mrázková Květa  uklizeč HTS  /dohoda o pracovní činnosti/ 

V prosinci 2018 dosáhli pracovního výročí tito zaměstnanci: 

35 let  Syrová Jana  krejčí OPT 

     Za vykonanou práci Vám vedení HL děkuje. 

       Ing. Bohuslava Tefrová, N PER/ PaM 

The Gospel Family  

V sobotu 15. 12. 2018 byly prostory lužské Sokolovny vyhrazeny 
zaměstnancům Hamzovy léčebny. Vánoční atmosféru nám přivezl pěvecký 
soubor The Gospel Family se sbormistrem Jurajem Hortem a operní 
hvězdou Zdeňkem Plechem. Během vystoupení zazněly známé i méně 
známé vánoční árie, koledy a gospely. Pro každého diváka byl připraven 
malý dárek v podobě produktů spol. STARLIFE a jeden  vylosovaný účastník 
koncertu obdržel od sponzorů na tři měsíce škodu Fabia zdarma. 
Producentem a moderátorem celého koncertu byl Petr Salava, náklady 
koncertu byly hrazeny z FKSP. Koncertem chtělo vedení Hamzovy léčebny 
poděkovat všem zaměstnancům za jejich práci v uplynulém roce. Kéž se 
nám podaří radostnou zvěst gospelů přenést nejen do vánočního období, 
ale i do příštího roku 2019.  Ing. Bohuslava Tefrová ,N PER/ PaM 


