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a jiný hmyz. Konečně po létech třeba
uvidíte v červnu za vlahých večerů i svatojánské mušky. Za hmyzem také přiletí
ptáci a Vaše zahrada bude znova plná
života.
Dnes řeší celá republika nedostatek
vody, některé regiony už dosáhly více jak
ročního deﬁcitu srážek. Přitom i malé
dítě ví, že vzrostlý trávník je schopen zadržet a pomalu odpařit více vody do atmosféry než trávník na krátko posečený.
Včelám můžeme také prospět, když
budeme vysazovat různé druhy medonosných keřů a stromů (třeba kolem
cest), které by zabezpečily pastvu včelám po celou hlavní sezónu. Ta u nás
není zase tak dlouhá. Začíná květem
třešně ptačí (nebo taky angreštu) v dubnu, a končí odkvětem lípy cca v polovině
června. Pak už se včely po medobraní
musí nakrmit cukrem a připravit se na
zimu.
Dejme prostě včelám šanci žít s námi
v zahradách i sadech a přinášet tak štěstí i prospěch celému lidstvu.
Ing. Lumír Dvorský, ZO ČSV Dobrá,
zastupitel obce Dobratice

OSTATNÍ INFORMACE
AHOJ VŠEM PRAVIDELNÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM PRAŠIVÉ
Tak máme snad za sebou skoro tříměsíční uzavírku vnitřních prostor chaty
a od středy 27. 5. Už Vás budeme moci
konečně zase přivítat uvnitř, poskytnout Vám posezení, nechat Vás vyfotit
se s medvědem, Vaše dítka si pohraji
v dětském koutku apod. Už se na naše
společné setkání těšíme.
OTEVÍRACÍ DOBA - bude zatím středa až neděle od 10 do 17 hodin, možná se
lehce během následujících dní a týdnů
ještě upraví. Vše budeme samozřejmě
zveřejňovat na fasebooku i webu.
BESEDY – to je téma, které Vás hodně
zajímá, na které mi píšete, voláte a ptáte
se. Do podzimu už nic pořádat nebudeme.
Stejně jako v minulých letech, začneme
s besedami zase až od září a ty pak poběží
až do května. Zajímavých hostů máme
naplánováno strašně hodně, že se ani do
programu nevejdou. Takže se fakt máte
na co těšit. Největšími lákadly, a doufám,
že to klapne, jsou rozhodně Radek Jaroš
a mořeplavec Richard Konkolski.

VEŘEJNÁ SBÍRKA – právě jsme odstartovali sbírku na výstavbu workoutového hřiště (venkovní přírodní posilovna) a relaxační zázemí u chaty, a to
pomocí veřejného projektu „Daruj FM“,
který zaštiťuje město Frýdek-Místek. Více
o projektu na: https://darujfm.cz/sbirky/
prasiva/
Budeme moc rádi za Vaši podporu,
za sdílení a přeposlání této informace
dále. Moc děkujeme.
EKO-KRŮČKY – zároveň jste asi zaznamenali, že se podařilo nainstalovat
a dokončit práce kolem tepelného čerpadla, což byl jeden z největších eko
-projektů poslední doby. V posledních
měsících nás ale nejvíce trápí nepořádek
v lesích, který tam dělají návštěvníci.
Prosíme, všímejte si okolí a těchto lidí,
upozorňujte je na jejich nevhodné chování, a když, tak mějte po ruce nějaký
pytlík na odpadky a seberte, co najdete.
Společně tak pomůžeme naší krásné
přírodě.

PLÁNY DO BUDOUCNA – OSLAVY
100 LET – jak asi víte, chata bude příští
rok slavit 100 let. Kostelík letos slaví let
380. U této příležitost plánujeme vydat
společně s Muzeem Těšínska a farností
Dobrá novou knihu o Prašivé. Měla by
vyjít letos na podzim a veškerý výtěžek
z prodeje bude věnován na obnovu chaty a údržbu kostelíka. Zároveň existuje
myšlenka natočit o Prašivé dokumentární ﬁlm.
Postupně také dáváme dohromady
realizační team na oslavy. Pokud byste
měli někdo chuť se aktivně zapojit do
plánování oslav, měli tipy a podněty, budeme moc rádi. Každá pomocná ruka,
každý zajímavý nápad se bude hodit, proto se neváhejte určitě ozvat. Děkujeme.
Psát by šlo ještě hodně, ale lepší
bude se určitě potkat co nejdříve zase
osobně a popovídat si.
Mějte se fajn, těšíme se na viděnou.
Vaše chata Prašivá
www.ChataPrasiva.cz
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NADŠENCI UKLÍZELI CELÝ MASIV PRAŠIVÉ
V sobotu 2.5. ráno se sešla parta
11 nadšenců, která si dala za cíl uklidit celý masiv Prašivé. Nejenže byla
uklizena louka a les v okruhu 100m
kolem chaty, kostela a startovačky
paraglidů, ale uklizeno bylo také na
přístupových trasách od parkovišť

u Kohutky, na Kamenitém, u Rybárny
ve Vyšních Lhotách a u Sauny v Komorní Lhotce.
Ač se to nezdá, nasbíralo se spousty nepořádku...převážně papírové kapesníčky, plastové láhve, plechovky
od nápojů apod. Nalezenou kuriozitou

byl pytlík ještě s cenovkou v Kčs, který
tam musel být tedy aspoň 30 let...
Velké díky patří všem, kteří se
úklidu zúčastnili. Zároveň žádáme
širokou veřejnost, aby nám pomohla
udržet přírodou čistou... DĚKUJEME!
Vaše chata Prašivá

JAK SE UKLÍZÍ NA TOM NAŠEM KOPCI

KONEČNĚ JE TU FOTBAL
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