V sobotu 16.4. se bude procházet broumovskými parky - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Pondělí, 11 Duben 2011 00:00

U příležitosti Dne Země, dokončeného projektu obnovy parku Alejka a projektu Broumov Město stromů 2010 – 2011, připravil Dům dětí a mládeže Ulita ve spolupráci s městem
Broumov druhý ročník výletu nazvaný Cesta broumovskými parky.

Akce se koná v sobotu 16. dubna 2011 a jejím cílem je zapojovat občany do dění ve městě,
kde žijí.

Účastníci zábavnou formou projdou broumovskými veřejnými parky a zahradami, prozkoumají
rozmanitost a rozlehlost veřejné zeleně v Broumově a připomenou si náročnost a udržitelnost
jejich současného, mnohdy již rekonstruovaného, stavu. Na trati dlouhé přibližně 6 kilometrů se
při plnění úkolů na stanovištích v průběhu cesty setkáte s tématy třídění odpadů, ochranou
přírody a lidského zdraví, vhodného chování k veřejné zeleni či dodržování pravidel bezpečnosti
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silničního provozu.

Koordinátorka projektu Broumov – Město stromů 2010 – 2011 Jana Durdincová zve na sobotní
odpoledne: "Na trasu našeho výletu se můžete vydat v čase mezi 13,00 a 14,30 hod z prostoru
letní scény v parku Alejka. Trasa Vás provede přes tento park, který se podařilo městu Broumov
zrekonstruovat za velké finanční podpory Nadace Proměny. Dále projdeme Klášterní zahradou,
Schrollovým parkem, Naší zahradou 2007 (zahrada okolo DDM Ulita a ZŠ Masarykova) a končit
budeme v prostorách zahrady ZŠ a MŠ v Olivětíně. Pro ty, kterým se podaří s námi projít celou
připravenou trasou a úspěšně splnit úkoly jedenácti stanovišť, je připravena odměna a párky na
opečení. Na závěr posedíme u táboráku a při občerstvení si vzájemně sdělíme dojmy z výletu."

Pořadateli Cesty broumovskými parky je Dům dětí a mládeže Ulita, Město Broumov, Městský
úřad v Broumově – odbor životního prostředí, odbor dopravy, Městská policie a ZŠ Olivětín. Na
akci se dále podílí Agentura pro rozvoj Broumovska, BESIP, EKOKOM, Rodiče olivětínským
dětem o.s. a EDUMED s.r.o. Broumov.
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