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Stalo se
• V polovině října jsme předali na městský úřad naše připomínky a náměty k inovaci 

Územního  plánu Valašských Klobouk. Díky všem kdo se zapojili. Víme už ze zkušeností
s cyklostezkou, že cesta k výsledku bývá letitá i trnitá.  Dále budeme spolupracovat, aby se 
podstatné informace z odborných podkladů a reálné zkušenosti ze života společnosti jako 
součásti přírody proměnily v řešení. 

• 15. října 2019  byla v Praze Konference k 40. výročí založení Českého svazu ochránců 
přírody. Slavnostní konference se uskutečnila v prostorách Senátu ČR a byla důstojným i 
velmi přátelským setkáním pamětníků i dnešních aktivistů i našich příznivců a 
podporovatelů. Stav přírody a společnosti není zcela radostný, ale můžeme se za čtyřicet let
činnosti pochválit řadou velmi cenných a krásných výsledků, které dávají smysl našemu 
konání a zodpovědnosti za společnou budoucnost s přírodou. 

• Po 14 dnů v říjnu probíhala pastva ovcí v chráněných územích spravovaných ČSOP 
KOSENKA. Zadané úkoly se nám podařilo splnit, v některých ukazatelích i rozsahu díky 
dobrovolníkům překročit. Děkujeme za věcnou a úspěšnou spolupráci se Správou CHKO 
Bílé Karpaty. Krajinářsky jsou po 40 letech existence zdejší chráněná území ve velmi 
dobrém stavu.  Přesto vidíme, že síla klimatických změn nezadržitelně ovlivňuje biologický
stav, biodiverzitu, hydrologický režim. Negativní změny se stále prohlubují. Příroda si s tím
určitě poradí. Jak se s nimi vypořádá člověk? Příroda je pro nás nezpochybnitelnou matkou,
moudrou i přísnou učitelkou. 

• Blahopřejeme rodině Suchanových k narození syna Mariánka 18. 10. 2019.  Dobrou 
stopu, nebe nad hlavou, štěstí, zdraví a naplněný život přejí všichni z Kosenky. 

• Podzimní exkurze 18. října pro dárce Ščúrnice byla spojena s dokončením kamerových 
záběrů z dronu pro filmový dokument ke Ščúrnici, který zpracovává pro Českou televizi 
Zdeněk Zvonek. Počasí nám přálo, těšíme se na premiéru.

• Letošní management chráněných území jsme zakončili podzimním pokosením a úklidem 
mokřadu na Dobšeně. 19. října byl v Bílých Potokoch Ovčácký den. Vydařil se. Krásné 
babí léto, 32 účastníků, děti i dospělí na koníčcích. Po celou dobu perfektní usměrňování 
stáda ovcí jedinečně vycvičenými psy vedených zkušeným ovčákem panem Vojtou 
Molkem.  Úspěšně byly dokončeny i rekonstrukční práce na základně Okršla, která už plně 
slouží svému účelu v těsné návaznosti na rezervaci. Děkujeme za krásné setkání v nádherné
podzimní přírodě Bílých Potoků.



• Spolu s dalšími zájemci jsme se 22.10. aktivně zúčastnili workshopu – Mapování  
turistické nabídky Valašskoklobucka.  Workshop byl kvalitně připraven a věříme, že 
podněty, které se podařilo shromáždit nezapadnou a budou správným směrem orientovat 
rozvoj turistiky a cestovního ruchu v regionu Valašskoklobucka.

• 24.-26- října: Úspěšně proběhla jubilejní 25. Ekologická olympiáda středoškoláků 
Zlínského kraje. Téma: Kvalita vody, půdy a ovzduší v lidských sídlech. V tradiční 
soutěži pro středoškoláky ve spolupráci s Gymnáziem Valašské Klobouky a Envicentrem 
Vysoké Pole uspělo na 1. místě Gymnázium Uherský Brod, na 2. místě Gymnázium Jana 
Pivečky Slavičín a 3. místo obsadilo Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí. 
Vítězům přejeme úspěch v národním finále a hlavně inspiraci pro ekologii do praktického 
života.

• 26.10. Zdeněk Žilák, členové a příznivci Kosenky úspěšně připravili a provedli brigádu na
úklidu a zpracování palivového dříví pro pečení chleba a topení v dřevěnce. Máme tak i 
menší zásobičku. Zima už je za dveřmi ?     
                                                                           
                     ⸓
Stane se?

• XXVIII. Valašský mikulášský jarmek se blíží. Úspěšně se podařilo uspořádat 
společné tlačení zelé. Už to pěkně kvasí :-) Pracujeme na programových a organizačních 
přípravách na Kosence. Organizační vedení zde opět zajišťuje Petr Kucka Ajs. Pro 
dřevěnku U Janíků /ved. Mirek Janík/. Opět voláme a věříme v pomoc dobrovolníků, členů 
a příznivců. Přípravná a stmelovací brigáda před Jarmekem bude v sobotu 
30. listopadu od 9 hodin. Příjďte, pomožte, ozvěte se, bude fajne :-)

• 1.10. zveme na konferenci ČSOP Val. Meziříčí. Téma 1. Globální klimatická 
krize jako bezprostřední ohrožení /Prof.RNDr. Bedřich Moldan, CSc/. 2. 
Téma: Velké šelmy v Beskydech a Bílých Karpatech /Mgr. Michal Bojda, 
ČSOP Radhošť a Hnutí Duha. Předpokládána je také účast ministra ŽP Mgr. 
Richarda Brabce. Týká se nás všech i našeho regionu. Začátek v 9:30 v M-
Klubu.

• V neděli 3. listopadu bude na ČT2 v 11:15 v bloku Nedej se premiéra 
filmového dokumentu ke Ščúrnici, režiséra a kameramana Zdeňka 
Zvonka. Televize má své limity, svůj pohled realizuje i režisér a kameraman v 
jedné osobě. Jsme zvědaví.



• Kdo se zajímá o Ščúrnicu a místní lesy může se zapojit do aktualizace návrhů 
spolupráce v lesích pro městské zastupitelstvo Valašské Klobouky a obec Poteč. 
Informace mob. 736777144

• 26.11. bude konference v Olomouci -Naše příroda – téma Lesy – Jak se do lesa volá, 
tak se z lesa ozývá ... Bude představen i projekt ČSOP Místo pro přírodu – Ščúrnica. Je to 
jen kapka v moři. Ale je to jeden z konkrétních a inspirativních výsledků  společného úsilí s
našim ústředím v Praze i širší veřejností za posledních 15 let ve prospěch přírody a věříme i
člověka.

A co dál  ? 
….. informace aktualizujeme na našich webech www.kosenka.cz, www.zachranles.cz  ,   
příležitostně přes mail. Píšeme, pište: kosenka@kosenka.cz,  členové pak pište na 
clenove@kosenka.cz, nebo vybor@kosenka.cz.    

                 

                   Přejeme krásné, již podzimní dny  
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