Středisko ekologické výchovy Švagrov se veřejnosti opět otevřelo
Ve středu 15. května 2013 bylo slavnostně otevřeno nově vybudované pobytové středisko
ekologické výchovy Švagrov u Vernířovic. Stavba byla realizována v letech 2011-2013 a celkové
investiční náklady činily necelých 53 milionů korun včetně projektu a vybavení. Projekt byl
z devadesáti procent spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním
rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Středisko bude využíváno jako
centrum vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti životního prostředí.
Symbolického předávání klíčů od nově vybudovaného střediska ekologické výchovy se ujal
místostarosta města Šumperka Ing. Petr Suchomel, projektant stavby Ing. Ladislav Trčka a pan
Josef Vymazal, ředitel stavební firmy SAN-JV, s.r.o., která byla hlavním dodavatelem stavby. Klíče
byly předány do rukou ředitele Střediska volného času a zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Doris Šumperk, p.o. pana Mgr. Jaroslava Ondráčka, dále do rukou
vedoucí tohoto střediska paní Renatě Čechové a správci objektu panu Zdeňku Štepánkovi. „Na
Švagrov jsem jezdil jako malý chlapec na sportovní a kulturní soustředění a mám na něj řadu
hezkých vzpomínek. Současně s námi a zejména po nás sem pak jezdila spousta dalších
sportovců, zpěváčků, dětí a mládeže ze Šumperka a okolí. Bylo mi líto být svědkem toho, jak areál
chátrá,“ řekl během slavnostního odemykání dveří místostarosta Petr Suchomel a doplnil: „O
mnoho let později, až po roce 2002, narůstalo v nás, kteří jsme měli vliv na dění ve městě,
odhodlání areál Švagrova zachránit, aby mohl sloužit dál a pokud možno i lépe současným dětem
a těm, kteří přijdou a po nich.“
Město Šumperk získalo areál od Olomouckého kraje do svého vlastnictví v roce 2009 a samotná
stavba započala v roce 2011. Na místě původní turistické základny vznikla nová budova
s nádvořím a terasou. V bezbariérovém objektu se nacházejí učebny, společenská místnost, artdílna, pokoje pro ubytované, kuchyň, jídelna a skladové prostory. Středisko má kapacitu 50 lůžek
a během letních měsíců lze dále ubytovat až 40 lidí v chatkách, které jsou součástí areálu.
„Budou zde probíhat pobytové i denní programy v oblasti ochrany životního prostředí pro širokou
škálu cílových skupin. Naší hlavní cílovou skupinou jsou však děti od prvních ročníků ZŠ po
studenty vyšších odborných škol. O pobyty je velký zájem. Do konce letošního roku máme
obsazeno již 85% kapacity střediska,“ sdělil ředitel SVČ Doris Mgr. Jaroslav Ondráček.
Součástí areálu je víceúčelová plocha pro sportovní aktivity, jezírko, parkovací plochy a brzy
přibudou také další prvky pro venkovní aktivity. „Chtěli bychom zde zřídit broukoviště, hadoviště,
interaktivní dřevěné sochy, geochodník a malý stateček s domácím zvířectvem,“ sdělila vedoucí
střediska Švagrov Renata Čechová. Návštěvníci se mohou těšit na tematické výukové programy
zaměřené na problematiku odpadů, ekosystémů, globálních problémů a další témata týkající se
životního prostředí. „Chceme tu dělat osvětu, nikoliv vychovávat ekologické teroristy,“ zdůraznil
Ondráček. „Měl by to být takový malý zásah do podvědomí, aby si ti, kteří přijedou, díky našemu
prožitkovému programu uvědomili, jak jsou schopni životní prostředí ovlivnit, a chtěli se k nám
vrátit,“ doplnila Čechová.
Veřejnost si může středisko ekologické výchovy prohlédnout v sobotu 1. června v rámci Dne
otevřených dveří. Zájemci mohou přijet do Sobotína vlakem, který vyjíždí ze Šumperka kolem 9:30
hodin. V 10:00 se v Sobotíně vychází z prvního stanoviště stezky Cesta za švagrem Pradědem,
která měří asi 5,5 kilometru. U kostela ve Vernířovicích bude připraven vláček Milana Zbořila,
který účastníky zdarma odveze na Švagrov (více informací naleznete v Šumperském zpravodaji,
který vychází již 22. května).

