Nový vzhled prameníku Julinka
Prameník pitné vody na polickém náměstí, známý pod jménem „Julinka“,
byl dokončen nákladem obce Police n. M. roku 1906, za starosty Viléma Pellyho.
Napájený je ze zvodnělé vrstvy Polické křídové pánve, 70 m hlubokým artézským
vrtem. Jeho původní vzhled s kovovou plastikou ženy a oboustranným výtokem vody
nahradilo v roce 1958, když došlo k parkové úpravě středu náměstí, úplně odlišné
řešení. Bylo odstraněno ozdobné oplocení a prameník, vnitřní kruh byl částečně
zasypán hlínou a osazen dřevinami a prameník s upravenými plochami byly obloženy
prvohorními odolovskými araukarity. Tato úprava se zachovala až do dnešní doby
ovšem s tím rozdílem, že zde byly v minulosti vysazeny ještě další dřeviny a nejstarší
dřeviny už narostly takových rozměrů, že téměř zakryly prameník, velkou část
západní strany kašny a přilehlé zelené plocha až téměř k chodníkům. Již několikrát
se diskutovalo o tom, že by bylo vhodné vrátit tomuto místu alespoň částečně jeho
původní vzhled a rámcově to řešily i návrhové architektonické studie náměstí, které se
k tomuto provedení také přikláněly.
V nedávné době požádalo občanské sdružení JULINKA Police n. M. město Police
nad Metují o souhlas s provedením úpravy okolí prameníku Julinka, podle návrhu,
který sdružení předložilo. Řešení spočívalo ve vyřezání všech dřevin, vyčištění
prostoru od naházených odpadků, vybrání hlíny a araukaritů z vnitřního kruhu
do výškové úrovně paty prameníku, urovnání vnějšího terénu a jeho zatravnění.
Vlastní prameník zůstane prozatím ve stávající podobě. Provedení takovéto úpravy
by dané místo zviditelnilo a vrátilo mu jednoduchý historizující vzhled, lépe
zpřístupnilo prameniště, zamezilo postupnému vlhnutí západní strany kašny a bylo
by lépe využitelné - dalo by se využít k letnímu posezení a případně cachtání.
Předložený návrh byl odborem IMŽP doplněn o vhodné řešení dna kruhu kolem
prameníku kostkovou dlažbou a o obložení betonového, případně cihlového kruhu,
po jeho vyspravení, dřevěným sedátkem. Celkové navržené řešení je opticky výrazné
ale jednoduché, a dané místo by bylo připraveno pro budoucí revitalizaci náměstí.
Předložený návrh projednala stavební komise a doporučila radě města jeho realizaci.
Poté ho projednala RM a doporučila ho ke schválení zastupitelstvu města. ZM o něm
rozhodlo na svém zasedání dne 15. 4. a schválilo jeho realizaci. Vzhledem
k termínovým možnostem dlaždiče, provedlo o.s. Julinka největší část realizace
schválené úpravy už v sobotu 18. 4. Odebrané araukarity budou uloženy na Správě
CHKO Broumovsko, neboť se jedná o jedny z posledních exemplářů odolovského
zkamenělého lesa. Do konce dubna by měly být očištěny a vyspraveny betonový
prstenec a vnitřní cihlová vyzdívka, rozhodnuto o řešení sedátek a konečné podobě
dlažby, dorovnán vnější terén a vyset trávník. Začátkem května by měla být
odstraněna současnou kamennou dlažbu od schodů k prameníku a 4. 5. by měl
nastoupit dlaždič, k vydláždění cca 25 m2 vnitřního prostoru prameniště malými
žulovými kostkami.
Město si je vědomo toho, že schválená a již z velké části zrealizovaná úprava
prameníku Julinka se nemusí všem občanům líbit. Jsme ale přesvědčeni, že tato
úprava je krok správným směrem, a že přinese polickému náměstí příjemnou
architektonickou změnu a nové možnosti ve využití daného místa.
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