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Stalo se
17.-18. září jsme se ve Valašských Kloboukách zapojili do Dnů otevřených ateliérů
pořádaných spolkem výtvarníků Vincúch. Na Kosence byla instalována výstava Valašské Klobouky
očima studentů soukromé umělecké školy AVE ART Ostrava, kteří užívali základnu Kosenka ke
svému školnímu kurzu plenéru. Ve dvoře U Janíků instaloval Mirek Janík výstavu svých obrazů
převážně s ekologickosociální a krajinnou tématikou. Děkujeme všem účastníkům za návštěvu.



24.září. Fridays for future - Stávka za klima ve Slavičíně. Je to důležité, že
organizátoři, studenti gymnázia si uvědomují vážnost situace. Bude třeba ještě velké iniciativy a
práce na sobě i ve prospěch celku, aby se nepříznivé klimatické prognózy začaly měnit i ve
prospěch člověka a planety Země. Akci studentů jsme také podpořili naší aktivní účastí. Ke
studentům promluvili Vojta Malík, Petr Ajs Kucka, Miroslav Janík. Připomínám citát: Naděje není
přesvědčení, že to, co děláme, dobře dopadne, ale je to jistota, že to co děláme, má smysl.



V říjnu započala velká celková

rekonstrukce vykoupeného smrkového

lesa na les smíšený rozšiřující plochu Ščúrnice. Podařila se dohodnout účinná spolupráce s
Klobouckou lesní a.s.. Náročnou část probírek a dílčí těžby smrků se díky přístupu vedení i
pracovníků Kloboucké lesní a.s. a s vedením Ing. Karla Kříže lesního hospodáře ČSOP se podařilo
splnit. Jsou tak připraveny plochy k následnému budování oplocenek pro budoucí smíšený les a pro
dosadby listnáčů a jedlí v prolukách. Stávající probraný smrkový les nyní poskytuje kryt pro obnovu
smíšeného lesa z přiléhajících starých listnatých hrází. Je to příprava lesa na horší časy, vracení
lesa jeho vlastnímu bytí. V tom zůstává les velkou výzvou člověku pro klimatickou budoucnost, pro
přírodu, pro planetu Zemi.



27. Ekologická olympiáda středoškoláků. Ta proběhla od čtvrtka 21.10. do soboty

23.10. Téma olympiády znělo Obnova Krajiny. V třídenní soutěži mezi sebou zápolila tříčlenná
družstva. Studenti plnili úkoly teoretické i praktické. V letošním 27. ročníku soutěžilo 8 družstev ze
středních škol Zlínského kraje. Vítězným družstvem se stalo Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, na
druhém místě bylo Gymnázium Uherské Hradiště a třetí skončila Střední škola zemědělská a
přírodovědná z Rožnova pod Radhoštěm. Velké díky patří všem organizacím, které soutěž podpořily
nebo se podílely na organizaci. Jsou to Gymnázium Valašské Klobouky, Zlínský kraj, Město
Valašské Klobouky, ČSOP KOSENKA, Muzeum Beskyd Frýdek - Místek, Katedra geoinformatiky
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Hlavním koordinátorem celé soutěže v posledních
letech v našem kraji je Envicentrum Vysoké Pole, kterému patří největší poděkování za udržení a
rozvoj této tradiční a významné krajské akce v oblasti EVVO.



5.10. Město Valašské Klobouky představilo Koncepci životního prostředí. Na její
přípravě a jeho prioritách jsme se také podíleli. Účast na veřejném zasedání v KD Klobučan byla ale
velmi skromná. Čas rychle běží a již za rok tu máme zase komunální volby. Je velmi dobře, že
takový koncepční materiál již má město připravený. Rozhodující však bude přesvědčit stávající
zastupitele, kandidáty i budoucí představitele města o nezbytnosti realizace navržené koncepce.



Ovčácké dny na Bílých Potokoch - 9. a 10. října.

Nejen jsme volili, ale také
jsme prožili jedinečné dny s panem Vojtou Molkem a jeho družinou oveček, krav, hafanů i koníčků.
Potvrdili jsme si, že je to nejen důležitá péče o zdejší chráněná území, ale i moc pěkná akce s
ukázkami práce s pasteveckými psy, s projížďkami na koních i dalším podzimním programem v
rezervacích. Velice nás potěšila zejména účast rodičů s dětmi. Popásané lúky v rezervaci se ve
slunečném počasí již podzimně parádily. Těšíme se na další setkání.



14. 10. zasedala Rada národního pozemkového spolku v Praze. Projekt
pozemkového spolku KOSENKA zaměřený rozvoj pozemkového spolku za rok 2021 jsme prakticky
již splnili i překročili a připravujeme závěrečnou zprávu k uzavření letošního projektu.



Program Spolupráce s městem 2022. Do programu pro příští rok jsme připravili
projekty managementu přírodních lokalit a druhý projekt pro podporu tradičních programů
environmentálního vzdělávání a výchovy.



16.10. Uskutečnila se exkurze pro dárce do lesní rezervace Ščúrnica . Bylo po
dešti a Ščúrnica se ukazovala ve všech krásách začínajícího podzimu. Večer jsme oslavili společně
s kamarády z Poteče 40. Oheň osady Hurikán. Bylo to krásně vzpomínkové a stále inspirující.



22.10. byl na Kosence voňavý program Pečení chleba pro seniory. Přijeli senioři z
Rožnova /dopoledne/ a přišli z Valašských Klobouků /odpoledne/. Moc děkujeme Dáši Vitulové, Jitce
a Vlastíkovi Švirákovým za přípravu a provedení příjemnými zážitky programu pro seniory, kteří se
také živě zajímali o celý areál Kosenky.



7. listopadu jsme ukončili letošní management chráněných luk pastvou ovcí. Také
byly díky Jarkovi Macháčovi dokoseny a uklizeny části mokřadů na Dobšeně a v Bílých Potokách.
Území v péči pozemkového spolku KOSENKA tak předáme pokoji podzimu a následující zimě. Ať
se v plné kráse mohou znova probudit do příštího jara a přivítat své obdivovatele i pečovatele,
otevřít se zase všem svým bytostem, živáčkům i lidem.



9. listopadu jsme předali pracovníkům Správy CHKO Bílé Karpaty dvě nové tůňky pro
obojživelníky na Bílých Potokách v části Čížův láz. S našimi příznivci jsme provedli
přípravu lokality, Zdeňkovi Miklasovi děkujeme za technickou přípravu, Správě CHKO Bílé Karpaty
za podporu. Těšíme se, jak se tůňky začnou osidlovat, zabydlovat bohatším životem pro celou
rezervaci i krajinu Bílých Karpat.

… očekáváme, stane se …


V listopadu ještě zhotovení oplocenek ve smrkových
monokulturách, které rekonstruujeme na přírodě bližší smíšený les. Práce
provede Kloboucká lesní a.s. Na jaře budou započaty dosadby a počítáme s
vysazením našich zaškolkovaných jedliček i s programy pro příznivce a dobrovolníky.



13. a 20. listopadu v dopoledním i odpoledním čase Jitka a
Aťa Švirákovi pořádají v dřevěnici Kosenka Kurz pečení kváskového chleba
postaru. Více informací v události zde https://fb.me/e/1tHQatnCP
Přihlášky případně další informace na Dagmar.vitulova@kosenka.cz
Těšíme se na setkání při pečení voňavého chleba.



Kamarádi, členové, příznivci spolku KOSENKA
zveme vás na Mikulášské víkendové setkání na Kosence (3.)4. - 5.

prosince 2021.

Co nás čeká?

Setkání, práce pro spolek KOSENKA a základnu Kosenka, zábava, tradiční pečení
Mikulášských pánů, posezení v dřevěnici, vycházka do ještě podzimní přírody...
Sobota dopoledne: práce na Kosence, odpoledne budeme péct tradiční pány a
možná přijde i Mikuláš
Z výběru možných prací vybereme podle účasti a počasí:
čištění střechy dřevěnice, zvětšování sklepa, úklid na dvoře, ve stodole úklid
semenného materiálu, opravy nářadí, opravy mikulášských masek..
Neděle dopoledne: Vycházka, jak se nám podařily letošní akce v přírodě.
Spaní: ve vlastních spacácích na Kosence nebo (pro otužilé romantiky) ve stodole
Strava: zajištěna*
Příjezd: kdykoliv: pátek, sobota..
* Přijet můžete na jakoukoliv
dlouhou dobu. Přijet můžete bez ohlášení už v pátek
* Dáte-li nám dopředu vědět, plánujete-li
se zúčastnit (formulářem, emailem či telefonicky), budeme rádi - usnadníte nám přípravu
* Účastněte se s ohledem na Covid 19, mělo-li být něco jinak, dáme vědět.

… Počasí přijímáme… Klima utváříme…
….. informace aktualizujeme na našich webech www.kosenka.cz, www.zachranles.cz, příležitostně přes
mail a facebook. Píšeme, pište: kosenka@kosenka.cz, členové pak pište na clenove@kosenka.cz, nebo
vybor@kosenka.cz.

Krásné, podzimní dny přejeme Všem

