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Slovo
z nadace
Jedním z projektÛ, které nadace PROMùNY aktuálnû
podporuje, je obnova parku Alejka v Broumovû.
Splnil totiÏ podmínky stanovené grantovou v˘zvou
vyhlá‰enou v roce 2006 a zároveÀ pfiesvûdãil po-
tenciálem zájmového území i pfiipraveností k rea-
lizaci. Mûsto Broumov se v posledních letech snaÏí
cílenû zvelebovat prostfiedí ve mûstû a systematicky
se vûnuje také oblasti vefiejné zelenû. PfiízeÀ nadace
si získalo také tím, Ïe do sv˘ch projektÛ aktivnû za-
pojuje místní vefiejnost. 

Uzavfiením smlouvy o nadaãním pfiíspûvku ze dne 
1. února 2008 se z mûsta a nadace stali partnefii
usilující o úspû‰nou realizaci projektu Park Alejka. 
V nadaci proto pevnû vûfiíme, Ïe za dva roky bude
novû upraven˘ broumovsk˘ park slouÏit ‰iroké
vefiejnosti k relaxaci i nejrÛznûj‰ím volnoãasov˘m
aktivitám a zpfiíjemní Ïivot v‰em obyvatelÛm
i náv‰tûvníkÛm Broumova.

Vám, kter˘m není lhostejné prostfiedí ve mûstû a rádi
byste se dozvûdûli o plánované obnovû Alejky více,
slouÏí stránky tohoto zpravodaje. Pod názvem
Promûny broumovské Alejky vás bude prÛbûÏnû se-
znamovat s tím, co se kolem Alejky dûje a jak˘ch
akcí na podporu projektu se mÛÏete zúãastnit. 

Tû‰íme se na dal‰í setkávání s vámi nejen na
stránkách zpravodaje.
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Nadace PROMùNY
podporuje projekty na obnovu mûstsk˘ch
parkÛ, které ctí charakter daného místa,
pÛvodní ráz krajiny i místní obyvatele. Za-
kládáním vefiejné zelenû, poskytováním spor-
tovních a herních moÏností, nauãn˘ch prvkÛ
a volného prostoru ve stále více zastavûné kra-
jinû umoÏÀuje dûtem i dospûl˘m aktivnû trávit
voln˘ ãas. Svou ãinností tak nadace napomáhá
utváfiet kvalitní prostfiedí pro Ïivot ve mûstech.

Vybíráme z obsahu

Alejka aktuálnû

Alej pro Alejku

Zapoj se do promûn

Anketa: zvol alejov˘ strom!

SoutûÏ: pfiíbûhy z Alejky

 



Tajemství Alejky odhaleno?
Chodíte dennû Alejkou a lámete si hlavu nad tím,
k ãemu dfiíve slouÏil pískovcov˘ obrubník ve tvaru
osmiúhelníku naproti dvouramennému schodi‰ti,
vedoucímu z Máchovy ulice? Pátrání po historii vám
ulehãíme. V místû ohraniãeném obrubníkem stával
pomník zakladatele turnerského hnutí, Friedricha
Ludwiga Jahna (1778–1852). Pomník postaven˘ 
v roce 1905 byl vytvofien z pískovce a nesl bron-
zovou desku s Jahnov˘m portrétem. Po stranách
stály men‰í pomníãky s názvy sídel spolkÛ
broumovské Ïupy.

Zpracováno s vyuÏitím textu Karla Franze: 
Historie mûstského parku Alejka.

Kde se vzala Alejka v Broumovû?
Park Alejka, kter˘m mnozí z vás procházejí pfii
cestû mûstem, aÈ uÏ za sv˘mi kaÏdodenními povin-
nostmi ãi odpoãinkem, byl v Broumovû zaloÏen jiÏ
na poãátku 19. století. Centrem parku b˘vala vy-
hledávaná promenádní cesta s laviãkami a fontá-
nami, která byla osázena tfiemi fiadami vzrostl˘ch
jírovcÛ (ka‰tanÛ). O vybudování parkové úpravy
Alejky se zaslouÏil pfiedev‰ím broumovsk˘ okra‰lo-
vací spolek, kter˘ se systematicky vûnoval
ozeleÀování nov˘ch míst. Kdysi spoleãensky Ïivé
prostranství, kterého si váÏili místní obyvatelé
i náv‰tûvníci zdej‰í promenády pod hradbami
mûsta, zaãalo po roce 1945 chátrat.

Jak budou vypadat promûny Alejky?
Mûsto Broumov se pfiihlásilo do grantové v˘zvy
nadace PROMùNY a se sv˘m projektem na rekon-
strukci zanedbaného parku v ãervnu 2007 zvítûzilo. 
Na základû smlouvy o nadaãním pfiíspûvku ze dne
1. února 2008 poskytne nadace mûstu aÏ 25 mili-
onÛ Kã na realizaci projektu Park Alejka. Mûsto
Broumov pfiispûje na svÛj park koneãnou ãástkou
7 milionÛ Kã vãetnû DPH, z níÏ bude mimo jiné
uhrazen nov˘ mostek pfies Li‰ãí potok namísto
nevyhovující betonové lávky pro pû‰í, která jako
jediná v parku potok pfietíná. Koneãná cena rea-
lizace projektu vzejde z v˘bûrového fiízení na 
dodavatele stavby. Projekt na obnovu Alejky dále
poãítá s rekonstrukcí cesty ka‰tanovou alejí,
úpravou Li‰ãího potoka, obnovou fontány v parku,
vybudováním dûtského hfii‰tû ãi s netradiãním
pfiemostûním potoka, umoÏÀujícím kontakt
náv‰tûvníkÛ s vodou a dûtmi tolik oblíbené vodní
hrátky. Nadace dále pfiispûje mûstu na dal‰í údrÏbu
parku, a to po dobu tfií let po realizaci projektu.

Nová alej pro Alejku
Na základû doporuãení odborníkÛ na dendrologii
a architektonického atelieru AND pfiipravuje mûsto
Broumov v rámci chystané promûny parku Alejka
za podpory nadace PROMùNY také obnovu
ka‰tanové aleje v horní ãásti parku. Stávající jírovce
v aleji jsou ve velmi ‰patném stavu, trpí mecha-
nick˘m po‰kozením i houbov˘mi chorobami. Ob-
nova aleje je po odborném posouzení nevy-
hnutelná, a stávající stromy by proto mûly b˘t

nahrazeny nov˘mi. Zámûr obnovy aleje byl jiÏ pro-
jednáván na dvou setkáních s vefiejností v fiíjnu
2007. Ze tfií moÏn˘ch fie‰ení, která zde byla po-
drobnû vysvûtlena, hlasovali úãastníci pro jednorá-
zovou kompletní obnovu aleje. Tato varianta je také
z odborného hlediska pro Alejku nejvhodnûj‰í.
I kdyÏ kácení stromÛ ve mûstû nevidí nikdo z nás
rád, je nutné k tomuto zákroku pfiistoupit, aby-
chom mohli odstartovat lep‰í ãasy pro Alejku
a zaãít o tento jedineãn˘ park, urãen˘ pro relaxaci
nás v‰ech, spoleãnû peãovat.

promûny broumovské Alejky

Alejka
aktuálnû
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Vzpomínky
na Alejku 
Vybíráme z va‰ich pfiíspûvkÛ do podzimní
ankety na téma Vzpomínky na Alejku:

„Letní i zimní dovádûní s dûtmi, první randûní“

„Moje první líbání ;o)“

„První tajná cigareta, rande se ‰kolní láskou,
dÛleÏité schÛzky s partou kamarádÛ – dnes
uÏ jen vzpomínky pfii procházce s nákupem.“

„Opravdu mû nic nenapadá, jen jsme vÏdy
pfiem˘‰leli o kamenn˘ch ‚troskách‘, co to
mohlo b˘t… Ka‰na, nebo nûco jiného? Rád
bych, aby to tam ‚vyrostlo‘ znova… AspoÀ
bych mûl jednu otázku z dûtství z krku.“

Nejsou pro vás uvedené informace Ïádnou
novinkou? Chtûli byste pfiispût také sv˘mi
vzpomínkami na Alejku? LeÏí vám doma
v albu staré fotografie Alejky? Uvítáme va‰e
pfiíspûvky zaslané na adresu kanceláfie
nadace nebo na e-mail uveden˘ v tiráÏi
zpravodaje. Dûkujeme.

zdroj: http://www.braunau-sudetenland.de/bilder/braun24.jpg



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

�
Broumov

Alejka priloha:Layout 1  13.8.2007  16:05  Page 1

Zveme vás na vefiejnou besedu na téma V˘znam
zelenû a parkÛ pro obyvatele mûsta a obnova
aleje v parku Alejka. Ing. arch. Radmila Fingerová
má pro nás pfiipraveny zajímavé informace
z oblasti mûstské zelenû a inspiraci z domova
i zahraniãí. Pfiizvan˘ odborník následnû vysvûtlí
nutnost obnovy aleje v parku Alejka. Spoleãnû
budeme mít moÏnost rozhodnout, kter˘ druh
stromu v nové aleji vysadíme. Pro v‰echny
pfiíznivce Alejky bude navíc na závûr vyhlá‰ena
soutûÏ. Tû‰íme se na vás!

BESEDA PRO STUDENTY
KDY: 17. dubna 2008 v 10.00 hodin
BESEDA PRO VE¤EJNOST
KDY: 17. dubna 2008 v 16.00 hodin
KDE: obû besedy v pfiedná‰kovém sále gymnázia
S K¯M: se zástupci Mûsta Broumov, nadace
PROMùNY, odborníky na vefiejnou zeleÀ a dal‰ími
pfiíznivci Alejky

Anketa: Zvol alejov˘ strom!
V rámci chystané obnovy aleje mÛÏete nyní sv˘m
hlasem ovlivnit v˘bûr druhu stromu, kter˘ bude
vysazen místo stávajících nemocn˘ch ka‰tanÛ.
Pro v˘sadbu budou pouÏity nové, zdravé, vzrostlé
stromy, které zaruãí pfiízniv˘ v˘voj aleje v dal‰ích
letech. Po diskusi s obãany na setkáních s vefiej-
ností vloni na podzim a následném odborném vy-
hodnocení byly vytipovány jako nejvhodnûj‰í
varianty pro novou alej tyto tfii druhy: jírovec
maìal (lidovû ka‰tan), lípa srdãitá a tfie‰eÀ ptaãí,
plnokvût˘ kultivar ’Plena’.

Jaké jsou pfiednosti a nev˘hody navrÏen˘ch druhÛ stromÛ pro alejovou v˘sadbu?

promûny broumovské Alejky

Beseda: 
alej pro Alejku

bfiezen 2008 3

Jaké stromy byste v aleji uvítali? Vyhovují vám stávající jírovce, lidovû ka‰tany? Nebo by se vám v aleji
líbil ãesk˘ národní strom – lípa? Mûla by b˘t stromem Alejky okrasná tfie‰eÀ? Podpofite Alejku sv˘m hlasem!

Druh stromu

Jírovec maìal 

Lípa srdãitá

Tfie‰eÀ ptaãí,
plnokvût˘ 
kultivar
’Plena’

Klady

Vyrovnaná rostlina do alejí, krásnû
kvete bíl˘mi, aÏ 25 cm velk˘mi kvûten-
stvími, plody (lidovû ka‰tany) jsou
oblíbené dûtmi.

V kvûtu intenzivnû vonící strom. Jedná
se o domácí druh, na nûjÏ je vázáno
mnoho ÏivoãichÛ. Lípa srdãitá je ná‰
národní strom.

Nese kvûty s pfiíjemnou vÛní. Jedná se 
o domácí strom, na nûjÏ je vázáno
mnoho ÏivoãichÛ. Nevytváfií plody, které
by zneãi‰Èovaly prostor pod korunami.

Zápory

Tento druh je v posledních letech
postiÏen ‰kÛdcem, klínûnkou jírovcovou.
Mal˘ mot˘lek klade larvy do listÛ, a
zpÛsobuje tím jejich pfiedãasné opadání. 

V létû se na tûchto stromech objevují
m‰ice produkující medovici, a následnû
se na listech usazují houbové choroby
(ãernû), které zneãi‰Èují prostor pod ko-
runami stromÛ.

Pomûrnû krátkovûká dfievina (Ïivotnost
cca 70 let). Kvûty mohou pfii de‰ti zhnûd-
nout a krátkou dobu takto na stromû
pfietrvávat.

Mûsto Broumov a nadace PROMùNY vypisují anketu: 

ZVOL ALEJOV¯ STROM!
OdstfiiÏené a vyplnûné anketní lístky, prosím, odevzdávejte do schránky u
vchodu do mûstského divadla na Mírovém námûstí nebo v podatelnû MûÚ
Broumov nejpozdûji do 30. 4. 2008. Hlasovat mÛÏete také elektronicky
na stránkách www.broumov-mesto.cz a www.nadace-promeny.cz nebo
pfiímo na dubnové besedû. Pfii vyhodnocení ankety budou zohlednûny
pouze anketní lístky s vyplnûn˘m kontaktním údajem.

Jak˘ druh stromu byste zvolili pro v˘sadbu nové aleje 
v parku Alejka místo stávajících nemocn˘ch jírovcÛ (ka‰tanÛ)?
Za‰krtnûte jeden druh.

p A) Jírovec maìal (lidovû ka‰tan)
p B) Lípa srdãitá
p C) Tfie‰eÀ ptaãí, plnokvût˘ kultivar ’Plena’

Jméno a pfiíjmení vûk kontaktní spojení (po‰tovní adresa/e-mail/tel.)

Dûkujeme vám za vyplnûní anketního lístku a podporu parku Alejka! Podrobnûj‰í informace o obnovû aleje získáte na setkání dne 17. dubna 2008.
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SoutûÏ:
Pfiíbûhy z Alejky
Nadace PROMùNY a mûsto Broumov vyhla‰ují
soutûÏ: Pfiíbûhy z Alejky.

Úkol:
Podle vlastní fantazie i dostupn˘ch informací
vymyslete co nejzajímavûj‰í a nejoriginálnûj‰í
pfiíbûh z Alejky. MÛÏe jít o skuteãn˘ ãi smy‰len˘
pfiíbûh, pohádku z prostfiedí Alejky doplnûnou fo-
tografick˘mi zábûry, divadelní hru odehrávající se
v Alejce nebo videodokument o promûnách Alejky.
Va‰í fantazii se meze nekladou. SvÛj pfiíbûh mÛÏete
zpracovat literární nebo v˘tvarnou formou ãi zvolit
nûkterou modernûj‰í variantu, jako jsou fotografie,
video- nebo audiozáznam.

Kdo se mÛÏe zúãastnit: 
kdokoliv (jednotlivci i kolektivy), soutûÏ není
vûkovû omezena

Termín odevzdání prací: 
do 31. kvûtna 2008
NezapomeÀte uvést va‰e jméno, vûk a kontaktní
údaje pro pfiípadné pfiedání ceny.

Kam mÛÏete odevzdávat své v˘tvory: 
Osobnû nebo po‰tou na adresu: 
Dá‰a Zbofiilová
DDM Ulita Broumov
Komenského 245
550 01 Broumov
Elektronicky na e-mail: dasa.zborilova@tiscali.cz

A co mÛÏete vyhrát? 
Porota sloÏená ze zástupcÛ mûsta Broumov 
a nadace PROMùNY vybere nejlep‰í pfiíbûhy 
a v ãervnu vyhlásí vítûze. Nejúspû‰nûj‰í autofii se jiÏ
nyní mohou tû‰it na hodnotné odmûny, vhodné pro
vyuÏití k nejrÛznûj‰ím volnoãasov˘m aktivitám 
v parku, a to nejen v Alejce (napfi. piknikov˘ ko‰,
sada na pétangue, sportovní potfieby apod.). Nej-
lep‰í práce budou zvefiejnûny na v˘stavû a prezen-
továny v propagaãních materiálech na podporu
parku Alejka. BliÏ‰í informace najdete na stránkách
www.nadace-promeny.cz.

Podpofite i vy svou úãastí v soutûÏi promûny Alejky!

Kvíz: Správné odpovûdi jsou:
1. Prostor aleje kdysi vyuÏívali pro svou práci provazníci.
2. Louka slouÏila kbûlení prádla a vzimû ji dûti vyuÏívaly

ksáÀkování.
3. V˘stavn˘ dfievûn˘ altán se nacházel na jiÏním konci aleje

za dne‰ním elektrick˘m transformátorem. Druh,̆men‰í
altán b˘val poblíÏ dnes jiÏ témûfi nedochovan˘ch
schodi‰È, kdysi soukrom˘ch vstupÛ do parku, vedoucích
od domÛ vMáchovû ulici.

4. Vmístû b˘val pomník zakladatele turnerského hnutí,
Friedricha Ludwiga Jahna (1778–1852).

Zpracováno svyuÏitím textu Karla Franze: 
Historie mûstského parku Alejka. Kvíz: Kdo to ví, odpoví…

1. Kdo v minulosti vyuÏíval prostor ka‰tanové aleje
pro svou práci?

2. K ãemu slouÏívala louka na stráni v parku?
3. Kde v parku stával v˘stavn˘ dfievûn˘ altán?
4. Co stávalo na místû ohraniãeném pískovcov˘m

obrubníkem ve tvaru osmiúhelníku naproti
dvouramennému schodi‰ti?


