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Mezinárodní porota složená ze zástupců všech zúčastněných zemí bude 15. července 2011
hodnotit Broumov v soutěži ENTENTE FLORALE EUROPE – Evropská kvetoucí sídla. Město
Broumov získalo titul Město stromů 2010/2011 a stalo se tak vítězem pátého ročníku celostátní
soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Nadace Partnerství pod záštitou Ministerstva životního
prostředí.

Díky vítězství v této soutěži získalo město nejen titul, ale také možnost zúčastnit se v roce 2011
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jako jediné město z České republiky tohoto prestižního klání evropských kvetoucích sídel.
Výsledek hodnocení pak bude oficiálně oznámen v září na závěrečné konferenci, která se v
letošním roce bude konat ve Slovinsku.

Entente Florale Europe je soutěž, kterou v České republice organizuje Společnost pro zahradní
a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení a nad kterou nese patronát Ministerstvo životního
prostředí. Cílem soutěže je zkvalitnění života v obcích a městech a aktivní přístup občanů ke
svému životnímu prostředí. Soutěž vyhlašuje Asociace AEFP se sídlem v Bruselu. Poprvé byla
vyhlášena v roce 1975 a účastnila se jí Francie a Velká Británie. Dnes se do soutěže přihlašuje
již 12 evropských zemí. Česká republika se do soutěže zapojuje od roku 2002. V roce 2011
bude jedna vesnice a město soutěžit za Českou republiku již po desáté. Jako výsledek
hodnocení mohou zúčastnění obdržet prestižní evropské ocenění – plaketu různé hodnoty –
bronzovou, stříbrnou nebo zlatou. Mimo to je letos vyhlášeno zvláštní ocenění za zapojení
veřejnosti do rozvoje města v souvislosti s evropským rokem dobrovolnosti.

"Z názvu soutěže „kvetoucí sídla" se může zdát, že jde zejména o květinové výzdoby města, ale
předmětem hodnocení je spíše rozvoj města v přeneseném slova smyslu. Kritéria soutěže
spočívají v propojení systému zeleně mezi městem a krajinou, kvalitou životního prostředí ve
městě, udržitelným cestovním ruchem a především v zapojení veřejnosti," řekla koordinátorka
projektu Jana Durdincová.

Počátkem letošního roku Rada města Broumova rozhodla o přijetí této nominace a město
Broumov se tak zapojí jako reprezentant České republiky do tohoto prestižního mezinárodního
klání. Příprava účasti města je již v plném proudu. Občané mohli zaznamenat změny například
na náměstí, kde probíhá rekonstrukce centrálního trávníku a květinového záhonu. Tohoto úkolu
se zhostila firma Zahrada Olomouc, jejíž služby v hodnotě 100 000 Kč získalo město Broumov
za již zmíněné vítězství v soutěži Město stromů. Technické služby města Broumova nachystaly
k výzdobě veřejných budov na 100 kusů truhlíků s květinami a vysadily letos i více květin na
další plochy zeleně ve městě. Ke zlepšení vzhledu města přispějí také samotní občané, kteří
soutěží o nejlepší květinovou výzdobu svých oken a předzahrádek.

Podstatou soutěže nejsou jen květinové výzdoby. Systematická péče o veřejná prostranství a
zeleň v Broumově probíhá již od roku 2003, kdy byla postupně až do roku 2008 zpracována
Inventarizace a hodnocení dřevin na nejvýznamnějších plochách veřejné zeleně ve městě. Na
základě této inventarizace byly postupně získány finanční prostředky na realizaci řady úprav
veřejné zeleně a veřejných prostranství. Za všechny lze jmenovat především obnovu
historického parku Alejka* a projekt Naše Zahrada 2007, při jejichž realizaci dostala velký
prostor i broumovská veřejnost. V letošním roce je dokončena úprava dalších osmi lokalit
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zeleně u škol a na sídlištích - projekt Regenerace veřejné zeleně v Broumově, financovaný
z prostředků Operačního programu životní prostředí.

Jana Durdincová na závěr řekla: "Soutěžící město musí vyhovět řadě kritérií a pro tento účel se
zvolí i odpovídající „procházka" po městě. Ta musí trvat přesně 6 hodin. Všichni organizátoři si
přejí, aby město v soutěži co nejlépe obstálo a čestně reprezentovalo Českou republiku v tak
velké konkurenci. Držte nám palce!"
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