




1868 - 2008 



Dne 3. března 1918 pořádána ve dvoraně košumberské sborem učitelským 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  



8. dubna  1904 - 2008 



    Na základě usnesení č. 65621 z roku 
1907 c. k. zemské školní rady a po 
dohodě se Zemským výborem Království 
českého, bylo povoleno, aby 
v košumberském sanatoriu byly zřízeny 
dvě zatímní třídy. Dne 15. dubna 1908 
tak zahájila činnost jedna z prvních 
ústavních škol ve střední Evropě. Učilo se 
nejen ve třídách a na pokojích, ale i ve 
volné přírodě.  













Vytisknuto za podpory Pardubického kraje  

a občanského sdružení Hamzovy děti z Košumberka  







  Zahájen úklid areálu Hamzova parku a arboreta. 

  Dokončení stavby pítka u jízdárny hipoterapie – pavilónu 

  Pokračovali jsme v nové výsadbě, u pavilónu K bylo vysazeno  vřesoviště, 

     ke Dni stromů a dřeva byl vysazen jeřáb duryňský a jírovec žlutý 

  Díky podpoře grantového programu Pardubického kraje v oblasti  

     životního prostředí ve výši 85 000 Kč a občanskému sdružení Hamzovy děti  z 

     Košumberka byly vytištěny letáky všech deseti tras pohybové terapie, park 

     obohacen o dvě dřevěné sochy, vyrobené ze stromů, které zničil orkán Kirill.  

     Částí byla z tohoto grantu hrazena i oprava dlažby odpočinkového místa u 

     klubovny Hamzovy léčebny. 

  Do parku byly rozmístěny pískovcové artefakty, pocházející z lomu Ostroměř 

     u Hořic, věnované formou sponzorského daru. 

  Koncem roku 2007 bylo ošetřeno prořezem sto čtyřicet osm stromů, u devíti 

     byla instalována  bezpečnostní vazba v celkové hodnotě 317 000 Kč.  









 

1.  Úklid areálu Hamzova parku a arboreta, včetně všech 
sousedících pozemků—především zahrad nájemníků. 

2.  Pokračovat v plánovaných výsadbách. 

3.  Za pomoci Pardubického kraje, grantu  životního prostředí, 
vydat tištěný propagační materiál o Hamzově parku a 
arboretu. 

4.  Vytvořit nabídku pro návštěvy škol a cestovních kanceláří. 

5.  V říjnu vysadit  další, zajímavý  strom. 

6.  Další náměty pro  zlepšení jsou vítány. 

  







Zveme Vás na procházku parkem 

s Václavem Větvičkou  

po trase pohybové terapie č.1 


