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U Horky se chystá turistické centrum i s půjčovnou kol
Olomouc, Horka nad Moravou – Unikátní přírodní areál pro odpočinek, zábavu a poučení se možná ještě do léta začne
budovat poblíž ekologického centra Sluňákov v Horce nad Moravou. Součástí projektu Domy přírody má být i turistické
centrum, půjčovna kol, síť stezek i divadelní jeviště. 
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR má na vybudování návštěvnického střediska a naučných stezek, které mají lidem přiblížit přírodu a
naučit je ji chránit, přislíbené peníze z Evropské unie.

Pokud vše půjde hladce, začít stavět by se mělo už na konci jara.

Finance z Evropské unie schválilo už před časem ministerstvo životního prostředí, které peníze přerozděluje.

Po kauze a odstoupení ministra Dobeše z úřadu však chce nové vedení rezortu projekt ještě jednou projít.

Podle Michala Servuse, vedoucího Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, které je součástí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, je
však projekt dobře připravený a neměl by být problém jej znovu schválit.

„Pokud nám jej ministerstvo posvětí, tak na jaře vyhlásíme výběrové řízení a začneme stavět,“ informoval Servus.

Součástí projektu je výstavba návštěvnického a turistického střediska s půjčovnou kol, které by se tak stalo vstupní branou do Litovelského
Pomoraví a doplnilo by areál ekologického střediska Sluňákov.

Kromě toho na patnácti hektarech vznikne přírodní centrum a naučná stezka, kterou bude symbolizovat patnáct artefaktů.

„Půjde o takzvaná místa setkání. U nich se lidé mohou zastavit a odpočinout si. Každé z nich bude mít jiný účel. U některých si návštěvníci
zahrají hry, jiné budou sloužit k zamyšlení, další k ekologické výchově,“ vysvětlil Servus.

V biocentru by tak návštěvníci mohli například vidět sluneční spirálovou horu s vnitřní jeskyní, kde najdou studnu s vodou, vystoupit však
mohou i na vrchol hory a rozhlédnout se po krajině.

Jeviště s vodou z rybníka

Chybět nebude ani divadelní jeviště nad zemí s vodou z rybníka, které zároveň umožní výzkum vodních drobných živočichů či například
ukázky živé archeologie.

„Oproti jiným centrům se budeme lišit tím, že to hlavní by mělo být ve venkovním areálu, tedy živá příroda,“ pokračoval šéf místního CHKO.

Projekt počítá i s vytvořením informačního bodu z hájenky Šargoun u Litovle. Vzniknout by tady měla také expozice včelařství na Hané.
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„Bude to další brána do Litovelského Pomoraví a zároveň odpočinkový areál a centrum pro ekologickou výchovu,“ doplnil Michal Servus.

K projektu Domy přírody se připojí i město Olomouc. Pracovníci Sluňákova, které krajská metropole zřizuje, se totiž budou starat i o chod
návštěvnického centra v Horce nad Moravou. V minulém týdnu totiž rada města schválila podpis smlouvy, která spolupráci upravuje.

SOUVISEJÍCÍ: U Sluňákova může vyrůst atraktivní přirodní centrum
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