
InfoL ist 
Co se dělo na KOSENCE   leden-únor 2016 
 

• Uskutečnili jsme dvě výborové schůze k aktuální činnosti, finanční uzávěrce za rok 
2015. Skončili jsme s kladným hospodářským výsledkem 18 tis. Kč a zbavili jsme se 
posledních dluhů od ohně. To je malá zpráva pro svět, ale velká pro všechny členy 
a příznivce Kosenky. Dále jsme připravovali výroční členskou schůzi. 

• 15.-16. ledna byly u nás vlčí hlídky ve spolupráci s hnutím DUHA Bílé Karpaty. 
Setkání se stávají tradicí a zdejší příroda volá. Přikládáme zprávu z projektu, který 
provedl Pavel Dekař. 

• Program Pečení chleba pro Charitu Velké Karlovice ve spolupráci s Envicentrem 
Vysoké Pole organizoval Červík. Bylo to i krásné setkání. 

• Prováděli jsme s Brunem distribuci posledních kalendářů Louky Valašskoklobucka.  
Několik posledních kousků zbývá na propagaci a odměny.  

• Poskytli jsme Kosenku také jako základnu pro Výroční členskou schůzi Klubu turistů 
Valašské Klobouky. Stárnou jako my. Pro obnovu členské základny můžeme ještě 
něco dělat. 

• Vykonali jsme milou návštěvu obce Poteč s novoročním přáním také u pana starosty 
Josefa Many. Otevřeli jsme zde všechny potřebné okruhy spolupráce.  

• Běží spolupráce s RC Kaštánek. Na Kosence denně probíhají výchovné a vzdělávací 
programy, účastnil jsem se i dvou schůzek s rodiči, jejich aktivita je příkladná. Děti po 
sobě také samy uklízí, dále se zlepšil provoz a pořádek, ale i přibylo úkolů.  

• Připravili jsme s výborem a podepsali jsme sousedskou dohodu s Mirkem Trčkou – 
finanční vyrovnání posledního dluhů po ohni, a jaký bude režim na sousedské hranici. 

• Podepsali jsme dvě dohody na granty schválené městem, EVVO na Kosence 
a Tradiční kosení.  

• Dopátrali jsem se adresy anonymního dárce, který nás pravidelně měsíčně finančně 
podporuje a poděkovali jsme. Takové vztahy bychom měli pěstovat a děkovat za ně co 
nejvíce. 

• Martin Drgoň na veřejně prospěšných pracích denně topí a plní řadu úkolů na Kosence 
i v terénu. Zaměstnává tak i předsedu. Díky moc za společné výsledky. 

• Postupný cyklický úklid celého areálu Kosenky, stále je co vylepšovat, udržovat, 
neboť chátrají výtvory lidské. Jen sama příroda se obnovuje stále, nebo jako dílo Boží. 

• Úklid dílny, malování provozní místnosti  nátěry skříní a regálů, nátěry dveří v dílně. 
• Zhotovení věšáků na chodbě, přemístění propagační vývěsky v ekoporadně. 
• Práce v Bílých potokách také s Luckou z Prahy – úklid po likvidaci náletových dřevin, 

postupně plníme zakázku pro CHKO Bílé Karpaty. 
• Oprava dveří v dřevěnce, vápenný nátěr soklu. 
• Zajistili jsme opravu starého kola. Kosenka tak má služební kolo, velmi se osvědčuje 

při denních pracovních dojezdech do Bílých Potoků. Natření stojanu na kola.  
• Zpracování starých a zapomenutých propagačních materiálů, doplnění pozvánkami na 

Kosení a přihláškou do ČSOP. Statečná distribuce s Brunem do terénu a světa stále 
pokračuje.  

• Oprava databáze členů a příznivců po havárii počítače, vkládání starších dat z Kosení 
a aktuální opravy pokračují.  



• Věrka Janíková zpracovala za Kosenku pro spolek Valašský jarmek konečný přehled 
o dobrovolnících a odpracovaných hodinách pro loňský jarmek. Do jarmeku se 
pracovně zapojilo 11 členů z Kosenky a s nimi nám pomohlo dalších 34 dobrovolníků. 
Celkem jsme pro jarmek odvedli dobrovolnou práci v hodnotě 553 odpracovaných 
hodin. Také díky tomu se tvoří kladný hospodářský výsledek celého jarmeku, který 
očekáváme. Moc děkujeme Všem. 

• Uklidili jsme tábořiště – zbytky konstrukce kuchyně na Javorůvkách po 34 letech 
kosení a osvobodili nadějnou jedli na starém místě na Javorůvkách. 

• Uskutečnil se 40. ročník Zimního táboření a přechodu Holého vrchu s účastí přes 
80 člověků, tábořilo přes 30 tradičních příznivců i dětí. Stojí to jako vše na několika 
pilířích tradičních dobrovolníků. Letos po letech byl Holý vrch bez sněhu, úžasná 
mlha, větrno až vichrno. Nedělní ráno jiskřivá paráda. 

• Poskytli jsme dary do tomboly Valašského bálu v Klobúkoch. Tradičně žádané tři 
pytle kvalitního sena, kalendáře, knihy o lese a Ščúrnici. 

• V únoru byly ještě ve dvou víkendech vlčí hlídky na základně KOSENKA. Těší nás 
výborná spolupráce, snad se k nám jednou vrátí pro dobro přírody a člověka i tradiční 
šelmy. Máme první výsledky z fotopastí na Ščúrnici. Šelmy zatím žádné, ale záběry 
přírody okouzlující. 

• Provedli jsme přípravu instalace sporáku na Bílé Potoky. Základnu letos po dalších 
úpravách otevřeme pro celoroční využití. 

• Vykonali jsme velmi milou spolkovou návštěvu u Pavlínky Kolínkové a s jarmekem 
narozené Natálky. Krásně se jim daří a věříme, že se brzo objeví i na Kosence. 

• Moc děkujeme Martinovi a Magdě za společný program ukázky řemesel pro děti 
z kroužku, který Magda stále usilovně vede.  

• Týden pro les a divočinu, který bude s Kosenkou v srpnu je již víceméně zcela 
obsazen zájemci o Ščúrnicu. 

• Uskutečnili jsme velmi zajímavou a hodnotnou besedu s členy GREENPEACE na 
Kosence. Získali jsme hodně důležitých praktických informací i ke stylu práce 
s dobrovolníky. 

• Zúčastnili jsme se jednání Rady národního pozemkového spolku v Praze. Těšíme se 
z dosažených výsledků v ochraně přírody a na Ščúrnici. Na kontě sbírky se po jejím 
znovuotevření sešlo již přes 70 tis. Kč. Dále vedeme agendu poděkování a certifikátů, 
připravujeme nový dárcovský panel. 

• Po předvánoční havárii přišla novoroční havárie stárnoucího zařízení počítačů na 
základně a stálo nás to nemálo peněz. Dnes už ale bez tohoto zařízení jaksi neumíme 
fungovat. Tím víc směřujme naši činnost do přírody a k osobním setkáním. 

• Na dřevěnce jsou instalovány velmi krásné úsporné žárovky, přijďte se inspirovat. 
• Poskytli jsme poradenské jednání pro Asociaci neziskových organizací Zlína. Byla to 

i příjemná návštěva na Kosence. 
• Tradičně probíhají na Kosence Kurzy angličtiny vedené panem Otou Hermanem. 
• Minulý víkend pekl Červík s Jitkou Švirákovou chleby na akci Restaurant Day do 

Zlína. Úspěšně prezentovali Kosenku, poskytli Kosence také dar  na provoz. 
• S Brunem jsme se zúčastnili plánovacího odpoledne města. Potěšila nás hojná účast 

a aktivita všech zúčastněných občanů. Z komunitního plánování máme docela velkou 
řadu zkušeností. Tentokrát jsme sice viděli několik metodických nedostatků, ale na 
začátek takového způsobu vedení města to byla výborná akce pro Valašské Klobouky.  

 
 
 



 
 
 

Co připravujeme s KOSENKOU  
 

1. Pozítří, v neděli 28. února bude na Kosence od 15 hodin 
Výroční členská schůze za rok 2015. Pozvánky všichni 
dostali, účast členů je velmi žádoucí, opravdoví zájemci 
o členství a příznivci vítáni.  Základem je stálé 
potvrzování spolkového poslání Českého svazu ochránců 
přírody, řídící a právní subjektivity naši organizace, pro 
což je výroční členská schůze určena. Máme se také čím 
i potěšit. Těšíme se na všechny. 

2. Registraci organizace pro rok 2016  
3. Registraci pozemkového spolku pro rok 2016 a účast na Výročním jednáni 

pozemkových spolků v Olomouci 
4. Projekt pozemkového spolku pro rok 2016  

5. Chystání dřeva pro topení na Kosenku s úklidem 
v PR Bílé Potoky – velmi žádoucí účast členů 
i příznivců. Bude v pátek 4.března a pokračování 
v sobotu 5. března. Jaro ani příroda nečekají. Jdeme jim 
vstříc. 

 
 
 
Letmo sepsal Mirek Janík, doplňte si dle vlastního názoru a uvážení. 
KOSENKA 26. února 2016 


