
Výroční zpráva
Spolku přátel
Hamzova parku a arboreta
za rok 2021



1. Obecné informace o organizaci

Název: Spolek přátel Hamzova parku a arboreta
Sídlo: Košumberk 80, 538 54 Luže
IČ: 26627141
Právní forma: spolek, zapsaný ve spolkovém rejstříku u KS
v Hradci Králové, oddíl L, vložka 4940

Činností Spolku se chceme připojit a rozvíjet letitou tradici
akcí pořádaných v Hamzově léčebně. Jedním z našich cílů
je otevřít prostředí léčebny a jejího arboreta lužským
občanům, a zvýšit tak jejich zájem o dění v HL. Účelem je
zajistit další akce, které jsou v souladu s cíli a posláním
Spolku určené nejen pacientům HL, ale také občanům
města Luže. Organizujeme tak akce, které jsou určeny
širokému spektru všech věkových skupin, včetně
volnočasových aktivit pro hendikepované.



Vážení přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu Spolku přátel Hamzova parku
a arboreta za rok 2021.

Spolek přátel Hamzova parku a arboreta již řadu let pomáhá
Hamzově léčebně ve zkvalitňování léčebné péče, zejména
napomáhat pacientům léčebny, dětem i dospělým,
k hodnotnému využívání volného času a po jejich vyléčení
k začleňování do společnosti.

Cílem spolku je

1. navázat na významné humanitní dílo zakladatele léčebny
MUDr. Františka Hamzy. Cílem sdružení je pomáhat léčebně
ve zkvalitňování léčebné péče, zejména napomáhat
pacientům léčebny, dětem i dospělým při léčbě v, i po jejich
vyléčení, k začleňování do společnosti,

2. trvalé zvyšování a využívání přírodních hodnot Hamzova
parku a arboreta v Luži-Košumberku, a to především k terapii
ovzduším, k aktivizačním programům v rámci léčebného
procesu, jako volnočasovým aktivitám a k zájmové
ergoterapii, pro výuku a poznání i výzkum,

3. ochrana rostlin i živočichů v místě jejich přirozeného výskytu



Cílová skupina
Všechny věkové kategorie pacientů HL, občanů města Luže, základních
a středních škol a návštěvníků Hamzova parku a arboreta.

Poslání Spolku přátel Hamzova parku a arboreta
Poslání spolku směřuje k naplnění cílů popsaných v čl. II. Spolkových
stanov, které jsou společným zájmem jeho členů. Tyto cíle jsou
naplňovány zejména prostřednictvím:

 vzdělávání a osvěty
 trvalým rozšiřováním možností efektivního využívání parku a,
 podáváním iniciativních návrhů vedení léčebny na realizaci

projektů a akcí směřujících ke zvyšování efektivního využívání
Hamzova parku a arboreta,

 praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní
úrovni,

 pořádáním seminářů, přednášek a konferencí pro pacienty
i veřejnost, zaměřených k naplnění cílů popsaných v čl. II. stanov,

 organizováním kampaní, pořádání benefičních akcí a informování
veřejnosti o aktivitách spolku, vydávání a distribuce publikací,
brožur, letáků a dalších materiálů,

 poskytováním poradenské a konzultační činnosti v oblastech
spadajících do obsahu činnosti spolku, účast na konzultačních
a rozhodovacích procesech týkajících se otázek Hamzova parku
a arboreta,

 zapojením členů spolku i nečlenů k plnění úkolů a cílů spolku,
organizováním dobrovolných okrašlovacích akcí a svépomocných
a podpůrných aktivit,

 získáváním finančních zdrojů na výše uvedené aktivity.
 účastí ve správních i jiných řízeních, ve kterých se jedná o parku

a arboretu.



Realizace dotací
Pardubického kraje



Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti 
životního prostředí v Pardubickém kraji pro 
rok 2021
Z rozpočtových prostředků Pardubického kraje nám byla poskytnuta účelová
neinvestiční dotace ve výši 20 000 Kč na realizaci projektu
č.48 „Zahradnictví skřítka Salátka - 1. etapa” OŽPZ/21/72464

„Zahradnictví skřítka Salátka - 1. etapa”

Charakteristika projektu: Další aktivita, kterou je vhodně zvolená zahradní terapie se stala
vítanou a zajímavou činností pro všechny věkové skupiny pacientů. Navíc je pro ně i
dobrým rozšířením ergoterapie, psychoterapie a pohybových aktivit. Soutěž „Co rostlina
potřebuje k růstu” je nová interaktivní soutěž v rámci projektu Příroda na dosah a od
prosince bude s ohledem na epidemiologickou situaci probíhat i online. Náročnost témat je
rozlišena dle věku a do aktivit se zapojily nejen děti z mateřských a základních škol, ale i
dospělí pacienti a veřejnost.
Průvodcem v této oblasti je skřítek Salátek, který hravou a poučnou formou přibližuje
dětem i dospělým pěstování rostlin a péči o ně. Další aktivitou jsou tři mobilní záhony,
které umožňují pohodlné pěstování a v současné době i zazimování užitkových bylin.

Pacienti i děti v rámci plánovaných aktivit vysévají rostlinky, o které starají a pozorují jak
rostou, o svých pozorování si vedou záznam v Záznamníku badatele.

Část bylin se vysadí také v arboretu do vyvýšených záhonů nebo v koutku užitkových
rostlin. V rámci zahradní terapie pěstujeme také rostliny pro podporu výzvy města Luže pro
Krásnější Moravu poničenou tornádem, které místní sbor hasičů předá na Moravu na jaře
2022.

Období realizace projektu: 1. 6. 2021 - 31. 10. 2021.

Dotace Pardubického kraje



Období realizace projektu: 1. 6. 2021 - 31. 10. 2021

Dotace Pardubického kraje

Zahradnictví skřítka Salátka



Zahradnictví skřítka Salátka – vertikální záhony

Zahradnictví skřítka Salátka 
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Zahradnictví skřítka Salátka 
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Zahradnictví skřítka Salátka 



Co potřebují rostliny k růstu?
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Co potřebují rostliny k růstu?



Co potřebují rostliny k růstu?



Využití užitkových rostlin ve výuce předškolních pacientů HL

Co potřebují rostliny k růstu?



Co potřebují rostliny k růstu?



Vzdělávací program Rostliny a hmyz



Co potřebují rostliny k růstu?
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Co potřebují rostliny k růstu?



Vzdělávací program Strom místo k životu



Využití přírodnin pro volnočasové aktivity



Stavba zastávky Naučné stezky – skleník



Využití skleníku pro vzdělávací program  Barvy podzimu

Zastávka Naučné stezky – skleník



Zastávka Naučné stezky – skleník
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Co potřebují rostliny k růstu





Zastávka Naučné stezky – skleník



Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2021

Z rozpočtových prostředků Pardubického kraje nám byla poskytnuta účelová neinvestiční 
dotace ve výši 30 000 Kč na realizaci projektu č. 49 : „Rostliny šesti světadílů - 1. část".
OŽPZ/21/72427

Charakteristika projektu: Projekt je určen zejména všem věkovým skupinám pacientů 
Hamzovy léčebny pro terapeutické, volnočasové aktivity a vzdělávací aktivity, návštěvníkům a 
turistům Hamzova parku a arboreta, mateřským, základním a středním školám ve 
vzdělávacích a poznávacích programech Venkovní učebny přírodopisu. V areálu parku a 
arboreta jsou stále lokality s dožívajícími monotónními výsadbami, které po delším časovém 
úseku ztratily na své estetické hodnotě. Část těchto lokalit byla již upravena v rámci 
předchozích projektů; v rámci tohoto projektu bude pokračováno v úpravě dalších, velmi 
frekventovaných míst. První z nich je okolí administrativní budovy ředitelství, kde po ničivém 
větru v roce 2008 musel být vymýcen březový háj a v roce 2010 zde byla vysazena tzv: 
Novosvětská zahrada, čítající dvacet čtyři druhů severoamerických dřevin, převážně stromů a 
keřů. Tato expozici bude doplněna o severoamerické byliny. Druhá, dnes velmi frekventovaná 
lokalita se nachází v blízkosti Muzea zdravotnictví a budovy Zálesí, kde dočasně, v rámci 
možností probíhá zahradní terapie. Vzhledem k existenci muzea bude rozšířen současný 
bylinkový koutek o expozici užitkových a léčivých bylin.

Dotace Pardubického kraje

Období realizace projektu: 1. 6. 2021 - 31. 10. 2021



Dotace Pardubického kraje



Byliny šesti světadílů
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Aquilegia chrysantha Orlíček obecný
Aster dumosus Hvězdnice keříčkovitá
Aster ericoides Hvězdnice vřesovcová
Aster novae-angliae Hvězdnice novonaglická
Coreopsis verticillata Krásnoočko velkokvěté
Echinacea purpurea Třapatka nachová
Gaillardia aristata Kokarda osinatá
Helenium Záplevák
Heuchera Dlužicha drobnokvětá
Liatris spicata Šuškarda klasnatá
Lupinus polyphallus Lupina mnoholistá
Oenothera missouriensis Pupalka velkoplodá
Phlox paniculata Plamenka latnatá
Physostegia virginiana Řetězovka viržinská
Rudbeckia Třapatka zářivá

Vysazené byliny Severní Ameriky



Tokijská třešeň byla vysazena na počest paralympijských
medailistů, kteří mají vazbu na Hamzovu léčebnu



Tokijská třešeň byla vysazena na počest paralympijských
medailistů, kteří mají vazbu na Hamzovu léčebnu



Koutek užitkových rostlin
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Koutek užitkových rostlin





DĚKUJEME
jménem všech, kteří mohou díky
podpoře Pardubického kraje
poznávat, bádat, zkoumat,
objevovat a chránit životní prostředí


