
anketaVyplněné anketní lístky, prosím, odevzdávejte do schránky u vchodu 
do městského divadla na Mírovém náměstí nebo na podatelně MěÚ Broumov
nebo posílejte na adresu broumov@broumov-mesto.cz, a to nejpozději 
do 1. 10. 2007. 
Formulář je Vám k dispozici také na stránkách www.broumov-mesto.cz
a www.nadace-promeny.cz. Pokud není uvedeno jinak, zvolenou odpověď
zaškrtněte. Dle potřeby můžete pokračovat i na zvláštní list.

1. Jak často parkem procházíte? 
� Denně
� Cca 3 x do týdne
� Pouze přes víkend
� Vůbec

2. Kudy vede nejčastěji Vaše cesta parkem? (využijte připojenou mapku)
� Trasa Střelnická-Penny Market (od gymnázia k Penny Marketu nebo naopak)
� Trasa Máchova-Penny Market (od hradeb k Penny Marketu nebo naopak)
� Trasa Máchova-Střelnická (od hradeb ke gymnáziu nebo naopak)
� Trasa Máchova-Na Kamenici (od hradeb ke Křinickému sídlišti nebo naopak)
� Jinudy (prosím, doplňte trasu):

� Uveďte, jaká trasa (cesta) Vám v parku chybí (uveďte, odkud-kam): 

3. Jaký problém současné podoby parku považujete za nejzávažnější?
� Stav schodiště
� Údržbu zeleně
� Vandalismus
� Další (prosím rozveďte):

4. Pro jaké aktivity byste park rádi využívali? (preferované varianty 
zaškrtněte)
� Procházka
� Běh
� Piknik, četba, relaxace
� Zábavně-naučné aktivity pro děti (školy, kroužky, spolky)
� Hry pro děti (houpačky, prolézačky, ...) – uveďte příklady:

Proměny 
broumovské 

: BROUMOV

Alejky
Podpořte obnovu Alejky svým hlasem
Možná využíváte Alejku jako spojovací cestu do centra města. Možná občas do parku pod gymnáziem zabloudíte
pro zdejší klid a stín pod kaštany. Asi si říkáte, proč Alejku nikdo neudržuje a proč tohle kdysi půvabné místo
dnes zeje prázdnotou. Nebo třeba jen v Broumově postrádáte prostor, kde by si mohly hrát a dovádět vaše děti?

vypisují ANKETU k projektu 
OBNOVY PARKU ALEJKA
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anketa
� Hry pro dospělé (petanque, kuželky, …) – uveďte příklady:

� Sport – uveďte příklady:

� Kulturní aktivity (divadlo, koncerty, výstavy,...) – uveďte příklady:

� Další (prosím, rozveďte):

5. Uvítali byste v parku menší prostor pro drobné koncerty či divadelní
představení?
� Určitě
� Spíše ano
� Spíše ne
� Ne, ani po úpravách

6. Myslíte si, že by oživení a zpřístupnění parku prospěla nová přístupová
cesta od autoškoly?
� Určitě
� Spíše ano
� Spíše ne
� Ne

7. Čím je podle Vašeho názoru park Alejka jedinečný, co z historie parku 
by nemělo být opomenuto (ať už v úpravě parku a nebo na případných 
informačních tabulích), jaká slova, příběhy či historky se Vám při 
přemýšlení o parku vybaví? (uveďte slovy)

8. Máte zájem podílet se na vytváření návrhu parku?
� Ano
� Ne

V případě kladné odpovědi nám prosím napište jméno a kontakt: 

Dále Vás prosíme o vyplnění následujících údajů:
muž – žena (nehodící se škrtněte)
věk (zaškrtněte odpovídající věkové rozmezí):
� 0 – 14 � 15 – 20 � 21 – 40
� 41 – 60 � 61 a více
Jak dlouho žijete v Broumově ? …………………….

Děkujeme Vám za vyplnění anketního lístku a těšíme se na setkání s Vámi!

Město Broumov se dlouhodobě snaží 
o rekonstrukci městského parku Alejka a spo-
lečně s nadací PROMĚNY nyní pro Vás připra-
vuje projekt na jeho celkovou obnovu. Cílem
aktivity je nejen pozvednout kvalitu životního
prostředí města, vrátit parku jeho ztracenou
atmosféru, ale také nabídnout nové možnosti
pro využití volného času Vás – občanů 
různých věkových kategorií. 

Návrh obnovy parku nemá doposud konečnou
podobu. I Vy máte díky tomu příležitost vyjádřit
své návrhy, podněty a připomínky a stát se tak
ve spolupráci s architekty spolutvůrci parku.

Bližší informace k projektu Obnovy parku
Alejka najdete také na www.nadace-pro-
meny.cz nebo Vám je poskytne Odbor život-
ního prostředí MěÚ Broumov.

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ 
Pokud Vám prostředí ve městě není lhos-
tejné a chcete se podílet na obnově nej-
starší veřejné parkové plochy ve městě,
zúčastněte se ankety a přijďte 
v sobotu 6. října 2007 ve 14:00 hodin

do ZŠ Hradební Broumov 
(velká budova – učebna v přízemí) na ve-
řejné setkání se zástupci Města Broumov,
nadace PROMĚNY, Nadace Partnerství, 
architektonického ateliéru AND a dalšími 
příznivci Alejky. Jste srdečně zváni! Občer-
stvení a hlídání dětí zajištěno.

Program veřejného setkání:
1. Představení projektu
2.Harmonogram aneb kdy bude Alejka sloužit

Broumovákům?

3. Náměty pro využití parku
4. Dotazy k Alejce aneb co Vás zajímá?

Před veřejným plánovacím setkáním se můžete
zúčastnit také společné prohlídky parku. 
Setkání zájemců je ve 13.00 hod. u ZŠ Hra-
dební (budova II. stupně).

Nadace PROMĚNY se snaží podporovat 
obnovu zanedbaných míst kolem nás. Naším
cílem je zvelebit prostředí, ve kterém žijeme –
výsadbou nových stromů, založením trávníků,
vybudováním stezek, cest, hřišť, míst k pose-
zení a k setkávání lidí. Míst, kde by každý
z nás mohl trávit své volné chvíle: sám, s ka-
marády, s rodinou. Chceme vytvářet ve měs-
tech parky pro aktivní život, pro volný pohyb.
Místa, která budou ctít okolní přírodu, krajinu,
místní obyvatele i historii.

: PARK ALEJKA
Víte, že…?
První parková úprava pod hradbami města
vznikla již v letech 1814 – 1815, kdy byla na
místě bývalých městských parkánů vysa-
zena kaštanová alej, která vedla podél zá-
padní strany města a dala následně celému
parku svůj název – Alejka. Pamětníci si
možná vzpomenou na funkční fontány zdo-
bící park, výhledy na významné historické
budovy města nebo výstavný dřevěný
altán. 

Nadace PROMĚNY podpoří Alejku
Dřívější podobu Alejky již odvál čas. S pro-
jektovým záměrem na obnovu parku pod
hradbami se Město Broumov přihlásilo do
grantové výzvy nadace PROMĚNY na podzim
roku 2006. V konkurenci s dalšími 60 pro-
jekty z 55 měst České republiky letos v červnu
zvítězilo, a získá tak minimálně 50 % celko-
vých nákladů na obnovu Alejky.

Obnova parku Alejka
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