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 V radosti, pohodě a úspěšně proběhlo na začátku července  36. Tradiční kosení 
bělokarpatských luk souběžně se školou ochrany přírody a krajiny 2016. Ve dvou turnusech se
zúčastnilo přes 170 účastníků. Podařilo se nám splnit všechny dohody a plánované úkoly péče 
o zdejší chráněná území - od kosení Bílých potoků, Dobšeny, až po louku Lidušku a Žleb. 
Zahraniční účast představovali matadoři z Anglie, ale měli jsme hosty i z Francie. Velmi 
potěšila rostoucí účast rodičů s dětmi a jejich obětavé zapojení do všech činností. Podrobnější 
hodnocení zvládneme v zimě. Krásy bělokarpatských luk, krajiny a míst našich setkávání nás 
těší po celý rok.

 Od 19. do 26. srpna byl na Bílých Potokách tábor Brontosaurů, kteří příkladně zahájili čištění  
hranic území od náletu dřevin a keřů.  Držet dohodu s lesem. Tak se vrátil vstupu do rezervace
od Čížova Lázu typický charakter bělokarpatské krajiny se soliterní zelení. Moc Děkujeme.

 4. srpna navštívil Ščúrnicu představitel Frankfurtské zoologické společnosti pan Wolfgang 
Fremuth s manželkou. Frankfurtská zoologická společnost byla výrazným dárcem financí 
v začátku projektu Ščúrnica. Nyní byl pan Fremuth velmi potěšen jak se Ščúrnica rozšířila a 
daří se jí i nám. Bylo to velmi příjemné setkání. Těšíme se i na další.

 V srpnu navštívil lokalitu Stráž – Dobšena koordinátor celonárodního programu Místo pro 
přírodu Jan Moravec. Jeho návštěva a zhlédnutí kvalit prostoru Javorůvky - Stráž - Dobšena 
vedla potom v Radě národního pozemkového spolku ke schválení výkupu lokality Havelkovo,
původně smrkové monokultury. Ta už se dnes mění z náletu jedlí, buků, dubů, třešní, habrů a 
dalších k podobě přirozeného smíšeného lesa. Spojení s Dobšenou se tak posílilo. Dosáhli 
jsme zde konečné možné hranice celkově chráněného komplexu krajiny luk a jejich spojení 
lesem. Spojení je provázané i naučnou stezkou a meditačním prostorem U Borovice. Přijďte se
podívat, potěšit i Vy.

 Správce obecních lesů pan Ota Rosůlek na základě našich připomínek nechal zhotovit drenáž 
pramenišť nad Dobšenou přes cestu na prameniště na Dobšeně, čímž se vrací systém do 
původního hydrologického režimu. Voda už tolik nepoteče po lesní cestě, ale tam kam patří. 
Také jsme dokončili úklid po těžbě městských lesů vedle Dobšeny a pod Dobšenou. Krajina 
zde opět dostává svou tradiční karpatskou tvář.

 Od 27. srpna do 3. září uskutečnilo Hnutí DUHA ve spolupráci s Kosenkou již třetím rokem 
Týden pro les a divočinu. Byli jsme ubytováni na Palésku a podařilo se nám krásné dílo.  
Obnova dvou studánek a pramenišť na Ščúrnici, úklid louky Liduška a Žleb. Také jsme 
zabezpečili oplocenkou nálet původních dřevin na výkupu lesa nad přírodní památkou 
Dobšena. Paráda. Děkujeme všem účastníkům. Za rok možná zase.

 Od září opět denně funguje na Kosence komunitní školička domácího vzdělávání, kterou 
rozvíjí Rodinné centrum Kaštánek. Je to radost vidět, jak citlivě s dětmi tady pracuje paní 
učitelka Míša Běhůnková a s intenzivním zapojením spolupracují i rodiče. Školičku teď 
navštěvuje 11 dětí. Spolupráce se nám daří a budeme ji dále, jak nejlépe budeme umět, 
podporovat.

 6. září provedl Zdeněk Žilák s pomocníky na Kosence program pečení chleba pro Organizaci 
nevidomých a slabozrakých. 11. září potom pro národní seminář památkové péče a 14. října 
ke Dni chleba. Byla to řada milých setkání a pocta zkušenostem, které už s pecí Zdeněk a 
pomocníci přivedli do života na Kosence.



 S rodiči Rodinného centra Kaštánek byla v září velká brigáda na zpracování dřeva na zimní 
topení a vše se nám ze zdrojů území o která pečujeme moc podařilo. Rudovi Horáčkovi 
děkujeme za dovozy dříví na Kosenku. 

 3.- 4. září pod vedením RC Kaštánek  jsme se podíleli na uspořádání Konference inovativního 
vzdělávání. Cílem bylo otevřít alternativní přístupy ve výchově a vzdělávání laické i odborné 
veřejnosti a otevřít tak neformální diskusi o pedagogice současnosti. Na Kosence pod vedením
Míši Běhůnkové proběhl workshop "Komunitní škola v praxi" Zkušenosti a diskuse o vzniku 
a vývoji komunitního vzdělávání. Moc se nám to líbilo. Pracovna Kosenky velikostí nestačila, 
stodola byla plná rodičů a dalších velmi pozorných účastníků. 

 3. září jsme provedli s Petrem Kuckou odpolední exkurzi na Javorůvky a Stráž pro 
hostětínskou Letní školu školu ochrany klimatu. Nejvíce nás těšil upřímný a hluboký zájem o 
terénní praxi a tak jsme měli hodně co sdílet. Těšíme se na další spolupráci.

 Podařilo se nám naplnit důležitou praktickou část programu národního semináře „Památkáři a 
vlastníci památek vesnické architektury - hledání dialogu“ Seminář probíhal ve dnech 14. – 
16. září 2016 ve Valašských Kloboukách. Zapojili jsme Kosenku, Pivečkovu dřevěnici, 
dřevěnku U Janíků, a dřevěnku U Pechanců. Moc díky Lence Dufkové, Zdenku Žilákovi, 
Martinu Filovi, Věrce Kuckové, Klubu důchodců, Nadaci Jana Pivečky a všem co náročný 
program podpořili.

 6. – 8. října Envicentrum Vysoké Pole s Kosenkou a městem Valašské Klobouky uspořádali  
už 19. Ekologickou olympiádu středoškoláků tentokrát na téma  Biokoridory a biobariéry. 
Zvítězilo družstvo z Gymnázia Valašské Klobouky. Blahopřejeme. Kéž studenti nastoupí také 
profesní i životní dráhu orientovanou na přírodu, krajinu a environmentální hodnoty. 

 V září začaly přípravy na 25. Valašský mikulášský jarmek. V organizačním výboru nás 
zastupují Zdeněk Žilák a Lenka Dufková. Ať se jim práce ve výboru daří a my je podporujme 
ze základny KOSENKA. Rozhodnou praktické výsledky a máme na co navazovat. Těšíme se 
zase na spolupráci s dobrovolníky. Spolupráci s nimi organizuje a koordinuje i letos Věrka 
Kucková. Zkušenosti a tradiční pomocníci jsou k nezaplacení. Ať vše vede zase k jarmekové 
radosti a příjemné mikulášské atmosféře pro všechny.

 7. října se uskutečnilo na Kosence tradiční Tlačení zelé pro 25. Jarmek s Klubem důchodců a 
příznivci. Podařená i náročná akce. Důchodci se opět činili a  také se v pohodě setkali, což je 
stejně hodnotným cílem jarmeku. Moc děkujeme i studentům z gymnázia a tradičně členům  a 
příznivcům, kteří vše dotlačili až do finále. Jarmekové zelí je vyčištěné, kvasí J. Jarmek se 
blíží, scházíme se každý týden.

 14. října jsme jednali se spoluvlastníky pozemků na Ščúrnici o režimu spoluvlastnictví, či 
možnostech dalších výkupů. Jednání přispělo ke sblížení našich stanovisek ohledně 
budoucnosti Ščúrnice. Jednání se zúčastnili i představitelé celosvazového programu z Prahy. 
Otevřeli jsme celou šíři problematiky nestátní rezervace, místních poměrů. Budeme 
pokračovat.

 V říjnu jsme se rozloučili s Martinem Drgoněm, který jeden rok pracoval pro ČSOP 
KOSENKA na postu pracovníka veřejně prospěšných prací. S minimálními zkušenostmi, ale 
pohodou, klidem a trpělivostí vykonal velké množství užitečné práce v přírodních rezervacích 
i na základně Kosenka. Moc Martinovi za jeho solidní přístup a hodnotné výsledky děkujeme 
a přejeme úspěch ve stálém zaměstnání. 

 Na základně v Bílých Potokách jsme dokončili instalaci palandy, nového okna a vybavení 
základny sporákem na vaření, Martin Fila opravil střechu. Základna s přírodním zázemím je 
tak již funkční, ale stále je co zlepšovat. Nejdříve to bude řádná střecha.

 V říjnu jsme také připravili dva projekty do programu Spolupráce s městem. Jeden je na 
programy Kosení v roce 2017 a další na podporu provozních nákladů základny KOSENKA. 
Věříme, že ve výběrovém řízení uspějeme.

 15. října se uskutečnilo Setkání s dárci programu Místo pro přírodu na Ščúrnici.  Přišlo 27 
účastníků. Přijeli také pracovníci programu Místo pro přírodu z Prahy a bylo to velmi vlídné a 
povzbudivé setkání. Program celorepublikově krok za krokem  rozšiřuje Místo Pro Přírodu. 
Ščúrnica je jeho významnou součástí. Na místě nás vítala nás všemi svými lesními 
tajemstvími i krásami. 

 19. října jsme uskutečnili dobrovolnický den ve spolupráci s pracovníky ČSOB Zlín. Počasí 
bylo na hraně, ale bylo to moc prima. Oplotili jsme 90 soliterních stromků, převážně jedlí, 



buků, dubů, kostry obnovovaného lesa blízkého přírodě na vykupovaném pozemku od 
Havelků na Stráži.  

 KOSENKA přijala dva nové členy, Petra Kucku a Káju Vincenecovou. Vlastně je mnozí už 
dobře znáte. Věříme, že budou další posilou spolku a oni se již delší dobu aktivně do naši 
činnosti zapojují. 

 Petr Kucka přijal zodpovědnost za středisko IT /informačních technologií/. Weby Kosenky 
spravuje Věrka Kucková. Náš informační systém tak funguje a pod odborným vedením se i 
zlepšuje.

 V říjnu a listopadu se podařila pastva ovcí provedená příkladně Vojtou Molkem ve všech 
územích v naši péči. Ve shodě jsme provedené práce předali Správě CHKO Bílé Karpaty.  
Můžeme pozorně připravovat další spolupráci v chráněných územích.

 Děkujeme panu Lukášovi z Poteče za dar starých hospodářských předmětů a kutikosu. U nás 
je naděje, že ještě najdou velké uplatnění. 

 Předvánoční programy pro děti, které budou na Kosence, zajišťuje Envicentrum Vysoké Pole. 
Kalendář je už plný  Bude tu po jarmeku dále pěkně živo.

 5. listopadu byla dřevěnka Kosenka místem svatebního obřadu. Dřevěnku jsme uklidili, 
vypravili k slavnostnímu aktu a už se těší na Jarmek.

 Kalendáře Rok s Kosenkú 2017 je hotov. První výtisky budou k mání  na 25. Valašském 
mikulášském jarmaku. Podpořte Kosenku zakoupením kalendáře za 150,-Kč + případně 
poštovné. Benefiční výtisky budeme vydávat na jarmeku ve stodole. Bude nám příští rok 
připomínat spojení lidí, přírody a tradic jak o ně už víc než tři desetiletí KOSENKA usiluje

 Podařilo se dokončit výkup lesa Havelkovo na Stráži. 11. listopadu byla ve finále podepsána 
kupní smlouva. Spojení Javorůvky-Stráž – Dobšena tak bylo dále posíleno. Krajina tam to 
jistě už cítí a její propojení přispívá i k našim spojením.

 Zahájili jsme jednání o nově navržených výkupech v rámci programu Místo pro přírodu. 
K nabídce na Ščúrnici byly zpracovány odborné posudky, navrženy ceny, je potřeba dál 
jednat. Věříme, že shodu najdeme. Podpora od dárců i na národní úrovni dává i Ščúrnici 
naději na další rozšíření. Pro budoucnost přírody i v zájmu člověka však bude třeba ještě 
vykonat ještě mnohem více.

 Další fúrku dřeva na Kosenku pro zimní provoz zajistili Zdeněk Žilák a Martin Fila. Pořez a 
úklid na dvoře zajistila brigáda rodičů z Kaštánku. Krásně jsme to stihli, včetně uložení. 

 Martin Fila hotoví cihlovou podlahu ve včelíně. Jsou to jedny z posledních rekonstrukčních 
prací a vylepšení obnovené stodoly na Kosence.

 Zdeněk Miklas převzal dokumentaci z Kosenky k možnému projektu rekonstrukce dřevěnice 
U Pechanců čp. 62. Budeme zajišťovat i společenskou podporu možnému řešení. Ta dřevěnka 
to  moc potřebuje.

 Havarijní stav komína na Kosence se nám spojenými silami více partnerů Kosenky podařilo 
vyřešit!!! Výsledky najdete také na https://www.hithit.com/cs/project/2987/dejte-kosence-k-
vanocum-novy-komin. Komín byl kritickým problémem podzimu a před zimním obdobím. 
Dnes už standardně topíme, provoz základny je zajištěn, školička a další programy na 
Kosence v pohodě běží. Moc děkujeme všem kdo se zapojili, jak technickou přípravou 
rekonstrukce, vlastní stavbou, přípravou projektu hithit, tak přípravou cen, aktualitami,
propagací a praktickou podporou od našich členů a příznivců. Děkujeme všem dárcům. 
Děkujeme i těm co předali své dary osobně nebo přes účet Kosenky.  Celkovou částku na 
Hithitu dárci překročili na 117% = 88 464,-Kč. Budeme tak mít  na další nutné opravy 
základny KOSENKA. Máme co řešit.Těšíme se, jak Vám ve stodole na Kosence 3. prosince 
2016, na 25. Valašském mikulášském jarmeku začneme předávat vše, co jsme pro vás 
s radostí také připravili  I díky projektu hithit vidíme, že naše činnost má svou váhu a 
zavazuje nás to k odpovědnosti v nadějích Člověka a Přírody Pokračovat. 

Zdravíme z Kosenky
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