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Slovo
z nadace
Projekt obnovy Parku Alejka, zahájen˘ vloni v létû, se po-
stupnû pfiibliÏuje k fázi stavebních úprav.  Bûhem leto‰ního
roku byla uzavfiena smlouva mezi nadací PROMùNY
a mûstem Broumov, na jejímÏ základû získává Broumov
nadaãní pfiíspûvek ve v˘‰i aÏ 25 milionÛ Kã na rekonstrukci
svého nejstar‰ího vefiejného parku. Bûhem prvního pololetí
byla dokonãena projektová dokumentace pro územní fiízení,
které bylo zahájeno v kvûtnu tohoto roku. Návaznû byl
v srpnu odevzdán dal‰í stupeÀ dokumentace, jiÏ ke staveb-
nímu fiízení. Podzimní mûsíce budou vûnovány pfiípravû
v˘bûrového fiízení na dodavatele stavby, které by mûlo b˘t
po udûlení stavebního povolení zahájeno koncem roku.
Dosud jsme pro vás spoleãnû s mûstem pfiipravili nûkolik
doprovodn˘ch akcí k projektu. ReportáÏe s fotografiemi
mÛÏete nalistovat na dal‰ích stranách zpravodaje.
Na zaãátku pfií‰tího roku probûhne v Alejce zprvu nevítaná
zmûna – kácení jírovcÛ v aleji, která lemuje hlavní cestu
parkem. Vzhledem k tomu, Ïe jsou stávající stromy ve velmi
‰patném stavu, bylo po odborném posouzení a po projed-
nání s vefiejností rozhodnuto o jejich nezbytné obnovû. Po
nepfiíjemném zaãátku uÏ se v‰ak budete moci tû‰it na po-
stupnou promûnu parku, díky níÏ bude vybudováno nové
schodi‰tû s letní scénou, posezení u b˘valé fontány, tfii nové
lávky pfies Li‰ãí potok, nové dûtské hfii‰tû vãetnû dobro-
druÏného pfiechodu pfies potok i nové posezení nad loukou
s v˘hledem na mûsto. Také alej získá svou novou podobu
díky novû vysazen˘m jírovcÛm, které jste zvolili ve vefiejné
anketû letos v dubnu. Na konci roku 2009 by mûla b˘t
stavba celého parku dokonãena. Vûfiíme, Ïe na jafie 2010
tak budeme moci spoleãnû oslavit zahájení první sezóny
a otevfiení upravené Alejky pro nej‰ir‰í vefiejnost.
Je‰tû neÏ se v parku zaãnou dít promûny, pfiijìte se
spoleãnû s námi zabavit v místech, která uÏ za rok
nepoznáte. Nejen pozvánku na podzimní Cestu Alejkou naj-
dete v tomto vydání Promûn.
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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, poskytnutím 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 napomáhá utváfiet
kvalitní prostfiedí pro Ïivot ve mûstech.

Vybíráme z obsahu

Alejka aktuálnû

Alej pro Alejku

Jak dopadla anketa?

SoutûÏ má své vítûze

VyraÏte s námi na Cestu Alejkou
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PROMùNY Alejky 
ve zkratce
Grant nadace PROMùNY udûlen˘ mûstu Broumov
podpofií obnovu parkové plochy v centru mûsta
o rozloze necel˘ch 2,6 ha. Projekt zvítûzil v ãervnu
2007 v grantové v˘zvû nadace PROMùNY. JiÏ na
jafie 2007 nadace poskytla mûstu pfiíspûvek ve v˘‰i
96.985 Kã a pokryla tak 50 % nákladÛ na vypra-
cování architektonické studie. Ta byla na podzim
2007 pfiedstavena obyvatelÛm Broumova na dvou
vefiejn˘ch projednáních. V‰ichni zájemci se mohli
sv˘mi pfiipomínkami aktivnû podílet na nové
podobû Alejky a projít se parkem za úãasti
pfiítomn˘ch architektÛ. Je‰tû pfied vefiejn˘m projed-
náním mûli navíc lidé moÏnost se k promûnû
parku vyjádfiit ve vyhlá‰ené anketû. 

Náklady na realizaci stavebních a zahradnû-kra-
jináfisk˘ch úprav budou pokryty nadaãním
pfiíspûvkem ve v˘‰i aÏ 25 milionÛ korun; mûsto
poskytne na úpravu parku ãástku 7 milionÛ Kã
vãetnû DPH. Koneãná cena rekonstrukce
broumovského parku vzejde z v˘bûrového fiízení
na dodavatele stavby, které bude ukonãeno
v prvním ãtvrtletí pfií‰tího roku. Následovat bude
zahájení a realizace stavby, jejíÏ dokonãení se pfied-
pokládá koncem roku 2009.

Alej pro Alejku
Dominantu broumovského parku tvofií od jeho za-
loÏení jírovcová alej, po níÏ byl cel˘ park pozdûji po-
jmenován.

Historicky první stromofiadí bylo pod mûstsk˘mi
hradbami vysazeno v letech 1814–1815 nákladem tfii
tisíce zlat˘ch. Na vyhledávanou promenádu pod
vzrostl˘mi ka‰tany vzpomínal ve sv˘ch pamûtech
dokonce i spisovatel Alois Jirásek.

Odpoãinkové korzo se tfiemi fiadami stromÛ se stalo
v prÛbûhu 19. a 20. století základem parku o rozloze
necel˘ch 2,6 ha.

Proã kácet a znovu vysazovat?
PÛvodní alej byla v 2. polovinû 20. století vykácena
a nahrazena novû vysazen˘mi stromy. V˘sadba byla
provedena v nestejnomûrn˘ch rozestupech
a mlad˘m jírovcÛm bohuÏel nebyla následnû
vûnována potfiebná péãe. Stromy proto dnes ne-
mají odpovídající prostor a podmínky pro svÛj rÛst.
¤ada z nich je mechanicky po‰kozená a trpí
houbov˘mi chorobami. Obnova aleje, která je nyní
ve velmi ‰patném stavu, je proto nevyhnutelná.

Lep‰í ãasy pro alej(ku)
Aby alej získala zpût svou krásu i úlohu stromofiadí
v mûstském parku, bylo nutné zvolit nejvhodnûj‰í
fie‰ení. Po odborném posouzení dendrologem
Ing. Pfiemyslem Krejãifiíkem, Ph. D., kter˘ se
dlouhodobû vûnuje vefiejné zeleni a pÛsobí jako
pedagog na Mendelovû zemûdûlské a lesnické uni-
verzitû v Brnû, a po projednání s místní vefiejností,
byla zvolena jednorázová obnova aleje. 

Na zaãátku roku 2009 proto probûhne v Alejce
zprvu nepfiíjemná zmûna: kácení stávajících jírovcÛ
v aleji. Následnû v‰ak bude v prÛbûhu roku
vysazeno nové stromofiadí ze zdrav˘ch vzrostl˘ch
stromÛ v adekvátních rozestupech. Zaji‰tûna bude
také odpovídající pov˘sadbová péãe. V dal‰ích
letech by tak jiÏ nová alej mûla dobfie prospívat
a spoleãnû se zrekonstruovan˘m parkem jistû
vytvofií pfiíjemné prostfiedí pro Ïivot ve mûstû.
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Alejka
aktuálnû
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Znáte jírovec?
Aesculus hippocastanum, to je latinsk˘ název pro
jírovec maìal – druh stromu, kter˘ jste ve vefiejné
anketû vybrali pro v˘sadbu nové aleje v Alejce.
Slovo jírovec nese v˘znam ‰Èavnat ,̆ bujn ,̆ zatímco
maìal je maìarské jméno pro durman, jehoÏ
plodÛm se tobolky jírovce podobají. Jírovci maìalu
se také fiíká ka‰tan koÀsk ,̆ jírovec obecn˘ nebo
prostû jen maìal. Je dÛleÏit˘m okrasn˘m stromem
a zároveÀ jedním z nejvhodnûj‰ích druhÛ do
uliãního stromofiadí. AÏ 25 m vysok˘ strom, kter˘
u nás zdomácnûl, pochází pÛvodem z Balkánu. Ko-
runa je ‰iroce vejãitá a poskytuje vyhledávan˘ stín
‰irok˘m mûstsk˘m bulvárÛm. Jírovce mají velké,
dlanitû ãlenité a na podzim Ïlutû se zbarvující listy.
Pupeny mají lepkavé, kvûty jsou bílé s ãerven˘mi
a Ïlut˘mi skvrnami, které vykvétají v kvûtnu ve
velk˘ch vzpfiímen˘ch latách (hroznovitá kvûtenství).

Mohutné stromy jírovce obsahují fiadu léãiv˘ch látek
a vitamínÛ, které pfii zevním uÏití zvy‰ují pruÏnost
cévních stûn, pÛsobí protizánûtlivû a tlumí otoky.
Plody, semena i listy jsou ale pfii vnitfiním poÏití je-
dovaté, obsahují totiÏ saponin escin.

Ostnité tobolky ka‰tanu milují dûti uÏ po staletí
a vyrábûjí z nich nejroztodivnûj‰í zvífiátka. Lesklé
plody jírovce se nosí v kapse jako talisman a pfii-
pisuje se jim ochranné pÛsobení na majitele. Trvá
v‰ak pouze tak dlouho, pokud plod neztratí svÛj
lesk. A pozor – nejsilnûji pr˘ pÛsobí ka‰tany
darované dítûtem.
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Jak dopadla anketa?
Zvol alejov˘ strom!, tak jsme pojmenovali anketu, je-
jímÏ smyslem bylo zjistit, kter˘ druh dfieviny byste zvo-
lili pro v˘sadbu nové aleje namísto stávajících
nemocn˘ch jírovcÛ v Alejce. JiÏ vloni na podzim, na
setkáních s vefiejností jsme mûli moÏnost diskutovat
o obnovû aleje a pomoci s v˘bûrem druhu stromu pro
alej novou. Po odborném vyhodnocení a diskusích
s obãany byly vytipovány jako nejvhodnûj‰í tyto tfii:
jírovec maìal (lidovû ka‰tan), lípa srdãitá a plnokvût˘
kultivar tfie‰nû ptaãí, ’Plena’. Dubnovou anketu –
uskuteãnûnou v tradiãní papírové, i v elektronické verzi
– podpofiila beseda nejen o Alejce s odborníky.
Vefiejného hlasování se zúãastnilo 175 osob, do
celkov˘ch v˘sledkÛ ankety bylo navíc zapoãteno také
hlasování úãastníkÛ fiíjnov˘ch setkání s vefiejností.
V˘sledky byly pomûrnû vyrovnané, pfiesto po seãtení
v‰ech hlasÛ zvítûzil jírovec maìal. Radovat se tak
mohou v‰ichni pfiíznivci jednoho z nejvhodnûj‰ích
stromÛ pro stromofiadí i podzimní sbûraãi jeho okou-
zlujících plodÛ. V˘bûr byl podpofien také dendrologem
Ing. Pfiemyslem Krejãifiíkem, Ph.D. Vûfiíme, Ïe
ka‰tanovou volbu ocení nejen dûti, které pichlavé to-
bolky tak rády otevírají.

promûny broumovské Alejky

Zapoj se
do promûn!
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Ti z vás, ktefií se zúãastnili dubnové besedy, mûli
moÏnost vyslechnout nejen podrobné vysvûtlení nut-
nosti obnovy alejov˘ch stromÛ v Alejce od odborníka
– dendrologa Ing. Pfiemysla Krejãifiíka, Ph.D., ale také
získat inspiraci ze zahraniãí od Ing. arch. Radmily
Fingerové. V dopoledních hodinách probûhla beseda
pro „mlad‰í roãníky“, na kterou dorazili Ïáci 6. aÏ 9.
tfiíd broumovsk˘ch základních ‰kol a studenti gym-
názia. Na programu byly pfiedná‰ky o v˘znamu zelenû
pro Ïivot ve mûstû, o nadaci PROMùNY a projektu Park
Alejka, o obnovû aleje a v˘bûru druhu stromu pro
v˘sadbu aleje nové. Po prezentacích mûli zúãastnûní

moÏnost diskutovat o tématech, která je zajímají, se
starostkou mûsta Broumov, JUDr. Libu‰í RÛãkovou,
i s pfiítomn˘mi odborníky na vefiejnou zeleÀ.
Odpoledne následovala beseda urãená pro ‰irokou
vefiejnost s obdobn˘m programem.

Po obou besedách mohli zájemci vyuÏít hlasovací lístky
v jarním zpravodaji Promûny broumovské Alejky, kter˘
byl na setkáních k dispozici, a hlasovat pro vybran˘
druh stromu do nové aleje. Vûfiíme, Ïe si v‰ichni zúãast-
nûní odnesli z besed nejen odpovûdi na své dotazy
kAlejce, ale také inspiraci z vyuÏívání parkÛ v zahraniãí.

Beseda nejen o Alejce

SoutûÏ má své vítûze
Do konce kvûtna jste se mohli zúãastnit soutûÏe
o nejlep‰í pfiíbûh z Alejky a vyhrát sportovní i jiné
potfieby pro vyuÏití v parku. Úkolem bylo vytvofiit
pfiíbûh o parku Alejka nebo z Alejky a vybran˘m
zpÛsobem jej zpracovat. Zúãastnilo se celkem 80 dûtí
a dospûl˘ch, a vznikly tak nejrÛznûj‰í textové
i v˘tvarné práce. Dospûláci hlavnû psali, men‰í úãast-
níci soutûÏe více kreslili a malovali. Dûti z 5.A Z·
Hradební pfiispûly sv˘mi stra‰ideln˘mi pfiíbûhy o Alej-
ce, dûti z 5.A Masarykovy Z· zpracovaly dokonce
dvû ilustrované kníÏky: „Stra‰idla z Alejky aneb
lexikon pÛvodních obyvatel broumovské Alejky“
a „Pfiíbûhy z Alejky aneb pohádky a povûsti o vzniku
a obyvatelích broumovské Alejky“. Dûti z v˘tvarného
krouÏku Barvínek namalovaly pÛvabné kouzelné
stromy do nové aleje. Prima z gymnázia vytvofiila
v rámci „Dne s Alejkou“ v DDM Ulita obrázky hfii‰tû
a vymodelovala návrhy mobiliáfie. Îáci 1.B
Masarykovy Z· kreslili fontánu do Alejky. Vzhledem
k nemalému úsilí dospûl˘ch i nejmen‰ích jsme se
rozhodli ocenit v‰echny zúãastnûné. Pfiedání cen se
uskuteãnilo v DDM Ulita dne 17. ãervna. Dûkujeme
v‰em, ktefií se na soutûÏi podíleli!

Vystavovali jsme
Do konce srpna trvala v DDM Ulita Broumov v˘stava
prací z literárnû-v˘tvarné soutûÏe Pfiíbûhy z Alejky. 

V srpnu a v záfií jsme nejen o broumovském projektu
Park Alejka informovali prostfiednictvím v˘stavy
v praÏském sídle finanãní a investiãní skupiny KKCG,
která finanãnû podporuje nadaãní projekty. Zamûst-
nanci i procházející náv‰tûvy se tak mohli dozvûdût
více o aktuálním v˘voji a harmonogramu projektÛ
nebo si prohlédnout fotografie obnovovan˘ch parkÛ.

4. fiíjna
na Cestu Alejkou
V sobotu 4. fiíjna zveme dûti i ostatní zájemce na
soutûÏní Cestu Alejkou, která probûhne pfiímo v parku
Alejka je‰tû pfied jeho plánovanou promûnou. Pfiijít
soutûÏit mÛÏete kdykoliv mezi 10. a 13. hodinou.

Na cestû vás ãeká spousta poznávacích a dovednost-
ních úkolÛ, navíc se dozvíte nûco o chystané promûnû
parku a zároveÀ získáte inspiraci k trávení volného
ãasu venku v pfiírodû. V cíli mohou ti nejzvídavûj‰í 
a nej‰ikovnûj‰í získat odmûnu.

S sebou si nazapomeÀte dobrou náladu a nûco
oranÏového (nebo nadaãní triãko) jako poznávací zna-
mení. Za splnûní této podmínky získáte bonusové
razítko a tím i lep‰í ‰anci na odmûnu!

Pfiijìte s námi poznávat rostliny, vyzkou‰et si sportovní
aktivity nebo se jen tak zabavit v parku. Tû‰íme se na
podzimní setkání se v‰emi pfiíznivci Alejky!
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Vzpomínání pamûtníkÛ podpofiila soutûÏ Pfiíbûhy
z Alejky, kterou jsme vyhlásili letos na jafie. Co
v‰echno Alejka a její náv‰tûvníci pamatují? Vy-
bíráme nejlep‰í úryvky z va‰eho vyprávûní.

Karel Vale‰:
„Nebyli jsme poãítaãová generace, a tak nám
dûtem i puberÈákÛm slouÏila Alejka po cel˘ rok
coby nejlep‰í sportovní areál, jak˘ si lze jen pfied-
stavit. V zimû na stráni se zaãalo sáÀkovat ihned,
jak napadl sníh. Na druhé stranû za potokem se
vym˘‰lely tzv. jízdy smrti na lyÏích a je‰tû dnes mi
jde mráz po zádech, kdyÏ vidím ty krkolomné
sjezdy, které vÏdy jen o vlásek míjely mohutné
ka‰tany a byly zakonãeny na hfii‰ti tûsnû pfied po-
tokem.“

Jakub ·ulc:
„V parku Alejka jsem zaÏil své dûtství, jak zlé, tak
dobré ãasy, rozchody, ale i usmifiování, a proto na
Alejku nezapomenu. V létû se jezdí na v˘lety,
koupali‰tû, dovolené, ale já se svojí partou jsme
byli kaÏd˘ den v Alejce. Samozfiejmû nemÛÏu za-
pomenout na hfii‰tû, kde fotbal a nohejbal byl na
denním pofiádku. Alejka je mnoho let v havarijním
stavu, a tak jsem rád, Ïe se dá zase do pofiádku
a bude mít nov˘ kabát.“

Kvíz: Kdo to ví, odpoví…
1. Kdy byla vysazena první alej, podle které dostal

broumovsk˘ park své jméno?
2. Jak˘ v˘znam má slovo „jírovec“?
3. Jak se jmenuje potok, kter˘ protéká parkem 

Alejka? 

VyraÏte s námi 

na Cestu Alejkou!

Pfiíbûhy
z Alejky

Pfiijìte se zabavit do Alejky je‰tû pfied její promû-
nou a vyraÏte s námi na cestu parkem!

KDY: sobota 4. fiíjna mezi 10. a 13. hodinou
KDE: v parku Alejka v Broumovû
S SEBOU: nûco oranÏového

Malé dûti se mohou Cesty Alejkou zúãastnit pouze
v doprovodu rodiãÛ. V pfiípadû velmi nepfiíznivého
poãasí se akce nekoná.

Kvíz: Správné odpovûdi jsou:
1. Vletech 1814-1815

2. ‰Èavnat,̆ bujn˘

3. Li‰ãí potok

Dal‰í zajímavosti o parku Alejka hledejte na
www.nadace-promeny.cznebo ve star‰ích
ãíslech zpravodaje.
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