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St�ední Morava - Výlet nejen po lužních lesích Litovelského Pomoraví, ale také nad
nimi, s pohledem z pta�í perspektivy, budou moci olomou�tí ochránci p�írody brzy
nabídnout ve�ejnosti. Nápad jim pom�že uskute�nit ojedin�lý projekt, díky n�muž do
Olomouckého kraje 'p�ite�e' bezmála 19 milion� korun z Evropské unie.
Projekt se jmenuje Informa�ní centra enviroumentální výchovy, vzd�lávání a osv�ty s
podtitulem P�írod� Olomouckého kraje. 'Miliony korun si rozd�lí sedmnáct partner�,
kte�í peníze použijí na svou profesionalizaci, zkvalitn�ní, obnovu a rozší�ení nabízených
služeb. Od zá�í letošního roku po dva roky budou obyvatel�m kraje nabízet pot�ebné
informace o praktické ochran� a tvorb� životního prost�edí, o kráse a moci krajiny, ve
které žijí, a také pestrou škálu dalších aktivit,' uvedl Michal Bartoš z olomouckého
St�ediska ekologické výchovy Slu�ákov.
Díky projektu vznikne v kraji sí� šesti ekologických poraden v p�ti okresních m�stech,
na které se lidé budou moci obracet se svými dotazy.

Olomouc chce zabavit p�es dvacet tisíc lidí

Obyvatelé se navíc sami budou moci podílet na n�kterých opat�eních v p�írod�. Projekt
po�ítá i s ekologickými jarmarky, festivaly, besedami, výstavami, sout�žemi �i s
ekologickým filmovým klubem.
'P�ipravujeme množství vzd�lávacích akcí pro zhruba t�i tisíce u�itel�, ú�edník� i
podnikatel� a pestrou nabídku aktivit pro minimáln� dvacet tisíc lidí,' doplnil nám�stek
olomouckého primátora Miroslav Pet�ík.
Nap�íklad Chrán�ná krajinná oblast Litovelské Pomoraví se chystá vydat publikaci, na
co si z právního hlediska mají dávat pozor všichni, kdo cht�jí vyvíjet n�jaké aktivity v
chrán�ných územích. 'Plánujeme také exkurze Pomoravím tak, aby ho lidé poznali z
r�zných úhl� pohledu. Z kola, vody nebo ze vzduchu,' �ekl Tomáš Václavík z
Litovelského Pomoraví.
Partnery nového projektu jsou krom� m�sta Olomouce ornitologická stanice Muzea
Komenského - Ornis P�erov, D�m d�tí a mládeže Vila Doris Šumperk, prost�jovské
sdružení Iris a Hnutí Brontosaurus Jeseník. Na vznik ekologických center pro ve�ejnost
a pro podporu ekologické gramotnosti ob�an� i v dalších krajích uvolnila Unie pro
�esko celkem 350 milion� korun.
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