Tisková zpráva
Hamzův park a arboretum v novém

V rámci čtrnáctého, již tradičního podzimního zavírání
Hamzova parku a arboreta dne 19. října 2017, bude zároveň
premiéra nově otevřené „Naučné stezky Hamzova arboreta“.
Díky výraznému pochopení vedení Pardubického kraje jsme
s jeho podporou získali v Luži Košumberku zásadní dotaci ve
výši 150 tis.Kč, která nastartovala novou kvalitativní úroveň pro
celý význam Hamzova arboreta v jeho funkcích vzdělávacích
a informačních. Hamzovo arboretum jako součást Unie
botanických zahrad je povinno naplňovat úkoly nejen pěstební
a ekologické, ale zároveň též zajišťovat výchovu nás všech ve
vtahu k přírodě, zajišťovat alespoň naše zásadní znalosti
o především stromech a keřích, které v parku Hamzova arboreta jsou. Hlavní způsob této činnosti se odrazí na
patnácti nově koncipovaných informačních tabulích a desítkách malých tabulek, které budou umístěny u dřevin
vybraných lokalit a kde jsou přehledně předávány informace. Nově připravované texty, jejichž odbornou část
jako vždy garantuje dr. Václav Větvička, jsou doplněny i o připomínky historie vzniku a činnosti Hamzovy léčebny
za více než 116 let její existence. Génius jménem prof. dr. František Hamza nepostavil totiž pouze odborný
léčebný tuberkulózní ústav vysoké kvality a v českých zemích i nového typu. Zároveň s tím dobře věděl,
že zdravé prostředí a samozřejmě i zdravé ovzduší mají přímý léčebný účinek. Proto spolu s výstavbou
jednotlivých pavilonů téměř souběžně probíhala výsadba celého parku. Na plánech parku se významně podílela
i tehdejší chrudimská odborná zahradnická firma pana Vaňka.
Hamzova léčebna tedy splnila své úkoly, souvisejí s uznaným grantem Pardubického kraje, a který výrazně doplní
dotace z Programu vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji. Z těchto
prostředků bude realizována trasa hmatové terapie Tichý svět kůry a vysazena Babiččina bylinková zahrádka.
Nepochybně ale tímto udělá radost všem návštěvníkům Hamzova arboreta, které v podzimních barvách nabízí
krásnou procházku pod košumberským hradem, ale též poznáním pro velké i malé návštěvníky.
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