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    Informační list 3/2014  Poznej a Chraň 
 
Členská základna - informace 
 

� Popřáli jsme Leničce Dufkové ke kulatým narozeninám a připili na zdravíčko. Mnoga leta . . . . . ☺ ☺ 
 

� M. Janík informoval členy výboru, že se v letním období byla činnost velmi rozsáhlá a úspěšná. Hospodářsky není vše 
uzavřeno. Pokud všechno vyjde, jak bylo připraveno i provedeno, tak bychom měli v letošním roce poprvé od požáru 
skončit s kladným  hospodářským výsledkem.  

 
� Poslední čtvrtinu roku bychom chtěli více věnovat další naší prioritě, členské základně, nejen jubilantům, ale celkové 

strategie rozvoje členské základně. Měl by se zapojit celý výbor i členové. Domluvili jsme termín blahopřání pro členy, 
kteří oslavili svá jubilea v roce 2014. 24. září budeme blahopřát ( Strýc Karel Petrůj 75, Teta Míla Figarvá 80, Miluška 
Kachlíková 75, Karel Kolínek 80, Jožka Eliáš 80, Dana Rašková 75) Těšíme se na setkání a blahopřání se všemi. 

 
� Členská základna – M. Janík se strýcem Karlem byli na svatbě Mirka a Elišky Suchanových. Pěkná svatba to byla, máme 

radost a přejeme jim krásný a šťastný život. 
 
Pozemkový spolek  - informace 
 

� Největší naše akce roku v přírodě, KOSENÍ 2014 bylo velmi zdařilé. Hodnocení teprve uskutečníme. Předběžné ohlasy, 
že bylo výborné včetně programu a celkového zajištění. Obrázky, dokumentace – nahlédněte do aktualit na webu 
www.kosenka.cz. Problém byl s dokončování prací.  V rámci spolupráce s hnutím DUHA jsme uklidili i Lidušku. Je  
všechno podle možností  uklizené, bude ještě hodnocení kosení po uzavření hospodářské stránky.  

� Další velká akce byla likvidace soliterní náletové zeleně na loukách, čistili jsme Bílé Potoky, hájiček, uprostřed potoka, 
smrky u mokřadu. SCHKO od loňska slibuje ekonomické vypořádání, řešíme. Pro vlhké a deštivé počasí ještě není 
odvezené dřevo z rezervace a zatím zůstávají balíky „sena“. 

� Poslední týden v srpnu se uskutečnila první akce spolupráce s Hnutím DUHA – Týden pro les a divočinu ve Ščúrnici. 
Akce se velmi vydařila, velmi příjemní a obětaví účastníci. Vyčistili jsme vykoupená území od starých oplocenek, 
zahájili program individuální ochrany jedle bělokoré, uklidili louku Liduška ve Ščúrnici. Výborný doprovodný program. 

� V srpnu se také uskutečnila výborná akce v terénu na Stráži se Skauty oddílu Sursum Corda – ošetřní individuální 
ochrany kosterních stromů, obnovy přirozeného lesa. 

� září - Přírodovědná univerzita UK – hledání a plavení  jantaru s nálezy zakonzervovaného hmyzu, přírodnin – 
paleoekologická akce – inspirace pro činnost s dobrovolníky i do dalších let 

� Děkujeme dárcům, kteří přispěli v letním období do sbírky Místo pro přírodu pro lesní rezervaci Ščúrnica. Odeslali jsme 
7 dárcovských certifikátů. Připravujeme další aktivity pro Ščúrnicu. 

 
Hospodaření  :  
 
Prioritou roku je likvidace posledních dluhů po ukončení všech rekonstrukčích praci na základně Kosenka od roku 2011. Dluhu 
máme ještě řádově 150 tisíc Kč. Z hospodářských výsledků letošního roku bychom však měli pokrýt všechny neuhrazené 
pohledávky a přejít po třech letech poprvé z červených účetních čísel do kladných ☺ Dlužíme: vodné, stočné, Suchan - stavební 
práce a půjčka, Pinďák – tabule výstava jarmek, Jarmek 30 000+20 000, Trčka , Kofča zjištění šindele,  Lenka - účetnictví, 
Kosení – Martin, Slávek, Jirka, Červík, Císek – práce s pilou, potraviny Fiala, Ruda odvoz dřeva, Líska EVVO služby, Azbest 
služby při kosení, Veronica předplatné, vedení a služby v projektech. Seznam přesných dlužných částek sleduje předseda a účetní.  
Ekonomické zdroje -  už je hotovo a řešíme vyúčtování: smlouva CHKO BK  za kosení a náročný management mokřadů, za 
likvidaci náletových soliterních dřevin 2014, řádově vše do 160 tis. + dokončit vyúčtování, hotový projekt Včelín – ČSOP 



19.000,- Kč – zpráva + vyúčtování, Infocentrum – ČSOP 8.000,- Kč , reklama TransGaz – 5 000,- Kč, Týden pro divočinu – 
DUHA 5.000,-  
Není ještě hotovo - Dokončit management Bílé Potoky – pastva, úklid dřeva - kalendář ČSOP KOSENKA pro rok 2015 
hlavní motto Ščurnica – inovace mapového serveru na webu Zachranles.cz – provést do konce října. Úklid a výběr materiálů 
ekocentra ze stodoly do dřevěnice, úklid nářadí a materiálu  po kosení 2014. 

                                    ***** 
Činnost ohlášená do konce roku 2014 
 
Členská základna /odpovídá P. Kolínková/ 

� Blahopřání našim jubilantům - 24. září 2014 od 18 hodin – na Kosence. Srdečně zveme všechny členy i příznivce. 
Přijďte také popřát a potěšit se společným setkáním ☺☺ 

 
Regionální rozvoj /odpovídá L. Dufková, P. Kolínková, L. Němá, Z. Žilák, M. Janík/ 

� 4. – 7. prosince XXIII. Valašský mikulášský jarmek – velká tradiční akce s nezbytným zapojením členů a dalších 
dobrovolníků. Výbor Jarmeku již začal pracovat, Lenka Němá a M. Janík budou konat přípravy pro Kosenku. Zastupovat 
ve výboru bude Kosenku Lenička a Červík. Pavlínka vede celý výbor Jarmeku. Budeme se opět snažit jarmek zajistit tak 
jako loni. Mělo by to být o něco jednodušší, nebudeme už finišovat na stodole na rekonstrukčních pracích. Vedoucí na 
Kosence bude Lenička Němá ve spolupráci s Mirkem Janíkem, s využitím i dřevěnice U Janíků. Uvažovat o využití 
celého areálu ??? např. ve stodole náměty:  – výstava vyřezávaných masek, fotky a expozice v opraveném včelínu, 
výstava čertovských masek v regionu, výtvarníci, sochařská výstava, výstava kosení, Ščurnica, výstava činnost , 35 let 
ČSOP – jak jde čas, výstava k jarmeku ( 20 let ) Přijímáme další náměty a nápady. 

� Cíl jarmeku pro rok 2015 jsme stanovili: – Protipožární zabezpečení základny ZO ČSOP KOSENKA.  
� Loňský cíl – rekonstrukce pece a střechy památkového objektu je splněný – podat informaci a vyúčtování výboru 

jarmeku  
� Ekocentrum zajišťuje Den otevřených dveří u pana Frýzelky ve Vlachovicích dne 25.10.2014 – ekonomicky podporuje 

Líska o.s. 
 
Pozemkový spolek  /odpovídá M. Janík/ 
 

� Dokončení managementu Bílé Potoky - pastva – úklid dřeva – září-říjen 
� 18. října – Celonárodní setkání dárců ČSOP programu Místo pro přírodu – 18. října na Královci, ve Ščúrnici a Dobšeně. 

Zveme i členy a příznivce.  Budou pozvánky. 
� 25.-28.10.  EVVO program  DEV Lipka – na Kosence 
� říjen - Dokončení projektu Pozemkového spolku - kalendář KOSENKY na rok 2015, mapový server na webu 

Zachranles.cz do konce října  
� Rozbíhá se opět Angličtina s Otou Hermanem – ještě se můžete přihlásit tel: 732536880 
� Podpora legislativních akcí pro Šumavu – spolupracovat se členy a příznivci i politiky. Rozesláno. 
� 12.-14. prosince na Kosence s Hnutím DUHA – sledování velkých šelem , školení vlčích hlídek, budou informace a 

pozvánky. 
 
Envicentrum  KOSENKA /odpovídá P. Kolínková/ 
 

� 2.- 4. října 2014 Připravujeme  ekologickou olympiádu, téma: Geologické dědictví  ČR.  
� 13. 11. 2014 Konference Líska EVVO ve Zlíně  
� 12.12.2014 Členská schůze Lísky - sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji 
� listopad – prosinec – EVVO programy na Jelenovské, hlaste se zájemci o realizaci – činnost s odměnou. 
 

Různé  
� Provedli jsme diskuzi  k blížícím  místním volbám. Místní volby budeme po společné poradě podporovat výzvou 

k všeobecné a co nejširší  účasti občanů na aktivitách všech volebních stran. Myslíme, že je to tak dobře pro všechny. A 
půjde o každý hlas, o každý mandát. Tak jako v zastupitelstvu. S různými výpady musí všichni kandidáti, všech 
volebních stran počítat a obrnit se klidem a vlastním zaměřením. Oceňujeme z akcí městského úřadu aktivity zaměřené 
na spolupráci s občanskými sdruženími i občany zaměřené na zlepšení práce městského úřadu. O nejdůležitějších věcech 
však budou rozhodovat volení zastupitelé. Zúčastňujme se volebních aktivit všech volebních stran. Volte.  

 
Příští výborová schůze je plánována ve středu 8. října 2014 od 18:00 hodin. Přístup členů ZO ČSOP 
KOSENKA na schůzi je volný a žádaný. Těšíme se na setkání se všemi ☺☺ 
 

POZNEJ A CHRAŇ 


