Otevření Lesní stezky Kohoutov
Lišky nemají v Kohoutově nejlepší pověst, decimují nám drůbež. Ale tahle liška
„Metynka“, to je jiná. Provádí děti i dospělé novou lesní stezkou vybudovanou v lesíku blízko
páteřní komunikace, kterou jsme stihli otevřít na začátku října ještě před vyhlášením
nouzového stavu. Liška je chytrá, ví, co je v roce 2020 potřeba.
Obec Kohoutov měla vybudování lesní stezky v plánu a tak využila evropské dotace
prostřednictvím Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Peníze byly čerpány
v rámci tzv. Fiche 5 - Neproduktivní investice v lesích - Zvyšování environmentální
a společenské funkce lesa (Program rozvoje venkova 2014 – 2020). Celkové náklady
na stezku činily 395 912,- Kč, z toho dotace pokryla 371 655,- Kč. Obec upravila terén,
vybrala vhodné naučné i herní prvky a obohatila stezku o část chodníčku s různobarevným
štěrkem z okolních lokalit.
V sobotu 3. 10. téměř letní počasí přilákalo během odpoledne do obecního lesíku asi
70 dětí a dospělých, z toho třetinu přespolních. Členové Rozvojového výboru obce a spolku
OSKA připravili pro děti pracovní listy a formou drobných úkolů představili návštěvníkům
osm naučných tabulí o fauně a floře lesa i o době rozkladu odpadků. Pro houbaře bylo
nachystáno poznávání hub s naučnou tabulí jako nápovědou. Děti byly nadšené
z prohazovadla - tabule s naší známou liškou s otvory na prohazování šišek. S chutí si také
zaskákaly na doskočišti. S použitím mobilního telefonu a nahrané aplikace se návštěvníci
mohli zaposlouchat do hlasů lesa a dozvědět se, kdo to mluví. Po absolvování celého 400
metrů dlouhého okruhu děti získaly magnetku s lesním zvířátkem a určitě se do lesíka ještě
mnohokrát vrátí.
Největší nápor čeká lesní stezku o tradičních letních slavnostech „Lidová řemesla“, které
navštěvuje i mnoho obyvatel MAS Království – Jestřebí hory. Liška Metynka už tady na vás
čeká a umete vám cestu.
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