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Alejka dříve a dnes
Park Alejka byl založen již v letech 1814 –
1815, kdy byla na místě bývalých městských
parkánů pod hradbami města vysazena kaš-
tanová alej. Původně alej vedla téměř podél
celé západní strany města od hradební
branky po bývalých parkánech, kolem lé-
kárníkova domku až k budově Střelnice, kde
parkány končily. Bývala osázena třemi řa-
dami stromů, které tvořily odpočinkovou
promenádní cestu s lavičkami, fontánami
a květinovou výzdobou. Na tento kdysi vy-
hledávaný prostor pod vzrostlými kaštany
vzpomínal ve svých pamětech dokonce
i Alois Jirásek.

Park Alejka býval od svého založení využí-
ván jako centrum společenského života
města. Charakteristická pro něj bývala vý-
stavnost, což potvrzuje význam Alejky pro
tehdejší obyvatele města. Park byl od po-
čátku součástí zeleného prstence obepína-
jícího historické centrum města. Býval
významný nejen díky zmiňované kaštanové
aleji, ale vhodně jej doplňovaly také prů-
hledy na významné historické budovy
města. O tyto dnes již zarostlé pohledy do
krajiny jsou dnešní návštěvníci parku ochu-
zeni. Po roce 1945 začal tento kdysi udržo-
vaný prostor chátrat a současný stav parku
nevyhovuje potřebám místních obyvatel.
Prostor alejového stromořadí sice dosud
slouží jako důležitá spojovací cesta pro
pěší, ale zbývající parková plocha je zpustlá
a zarostlá.

Lepší časy pro Alejku
Město Broumov se již delší dobu snaží o ob-
novu parku Alejka pro místní obyvatele. Se
zpracovaným projektovým záměrem na re-
konstrukci parku se město přihlásilo do
grantové výzvy nadace PROMĚNY již vloni na
podzim. V červnu tohoto roku rozhodla
správní rada nadace o konečném vítězi. Ze
61 přihlášených projektů se na prvním

místě umístil právě projektový záměr města
Broumov. Finálnímu výběru předcházelo
hodnocení všech projektových záměrů vý-
běrovou komisí včetně návštěvy lokalit,
které se dostaly do užšího výběru. V konku-
renci s dalšími městy prokázalo město Brou-
mov nejlepší potenciál pro realizaci svého
projektu. Broumováci se tak nyní mohou
těšit na chystanou proměnu, která by měla
Alejce navrátit její ztracenou tvář a umožnit
její aktivní využívání občany i návštěvníky
města.

Obnovená Alejka by měla sloužit lidem
Vzhledem k tomu, že park leží v bezpro-
střední blízkosti centra města, mohl by po
celkové rekonstrukci sloužit široké veřej-
nosti k nejrůznějším sportovním, naučným
a kulturním aktivitám a příjemnému trávení
volného času během dne. Prostor kolem Liš-
čího potoka nabízí kousek přírody ve městě
k poznávání a využití dětmi i dospělými.

Pokud se chcete i Vy podílet na obnově 
nejstarší veřejné parkové plochy ve městě,
zúčastněte se diskusního setkání v sobotu 
6. října ve 14 hodin. 
Prezentace konečné podoby Alejky bude 
následovat v sobotu 20. října ve 14 hodin.
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1. VEŘEJNÉ SETKÁNÍ: „PODPOŘTE ALEJKU“
Představení projektu a diskuse k námětům 
na využití Alejky
KDY: 6. října 2007 ve 14:00 hodin 
Před setkáním se můžete zúčastnit také spo-
lečné prohlídky parku. Setkání zájemců je již
ve 13 hodin u ZŠ Hradební Broumov (budova
II. stupně).
KDE: v ZŠ Hradební Broumov 
(učebna v přízemí ve velké budově)
S KÝM: se zástupci Města Broumov, nadace
PROMĚNY, Nadace Partnerství, architektonic-
kého ateliéru AND a dalšími příznivci Alejky

2. VEŘEJNÉ SETKÁNÍ: „PROMĚNY ALEJKY“
Prezentace návrhu nové Alejky
KDY: 20. října 2007 ve 14:00 hodin
KDE: v ZŠ Hradební Broumov 
(učebna v přízemí ve velké budově)
S KÝM: se zástupci Města Broumov, nadace
PROMĚNY, Nadace Partnerství, architektonic-
kého ateliéru AND a dalšími příznivci Alejky

Na obě setkání jste srdečně zváni!
Občerstvení a hlídání dětí zajištěno.

Alejku podporuje nadace PROMĚNY
Obnovu a nové využití parku Alejka pro Vás
připravuje nadace PROMĚNY. Od svého 
založení se snažíme podporovat obnovu
a zakládání městských parků. Zlepšováním
prostředí ve městech, budováním stezek,
dětských hřišť, míst k setkávání a odpo-
činku lidí všech věkových skupin a nejrů-
znějších zájmů se snažíme vytvářet
prostory odpovídající potřebám dnešních
obyvatel. Přitom nezapomínáme na okolní
přírodu, krajinu, ani místní historii. Skrze
minulost hledáme cesty k oživení kdysi
udržovaných míst. Uvědomujeme si, že

v městských parcích dnes mohou lidé najít
tolik potřebný klid i sportovní vyžití, pro-
stor pro volnočasové aktivity a především
chybějící kontakt s přírodou.

Posláním nadace PROMĚNY však není
pouze zakládat veřejnou zeleň ve městech,
obnovovat městské parky či proměňovat
okolní prostředí, ale také aktivně komuni-
kovat s místními občany a prostřednictvím
různých akcí měnit jejich vztah k prostředí,
ve kterém žijí. Více informací nejen 
o projektu obnovy parku Alejka najdete na
www.nadace-promeny.cz.


