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Stalo se  :



Rodiče od Ševčíku dodali na Kosenku další dříví na topení. Je však tak kvalitní, že je škoda je spálit a tak řešíme recyklaci
chátrajícího chléva , který by byl pro topení vhodnější a dovezené dříví bychom z velké části využili po pořezu jako
kvalitní dříví stavební na obnovu této památky. Moc Díky Ševčíkům.



Za Pozemkový spolek jsme již podepsali s ÚVR ČSOP smlouvu k úspěšnému zadání projektu na Kosení 2018.



Kvetení orchidejí na bělokarpatských loukách jsem opět zaznamenal rozkvétajícím vstavačem bledým v PR Bílé
Potoky. Potěšující je že jsem našel dalších 18 mladých rostlin s nadějí na šíření i v letech příštích. Naopak původní největší
lokalita vstavače bledého nad Brumovem jsem našel totálně zdevastovanou pastvou dobytka i v lese, který nebyl z pastvy
vyhrazen. Smutné.



14.-15. dubna se uskutečnilo – Výroční setkání Pozemkových spolků ČR v Mikulově s bohatým programem i
organizačními záležitostmi, volby národní rady. Spolky posiluji, v ČR je již registrováno 60 pozemkových spolků
Atmosféra byla tvořivá, kvalitní přednášky i diskuze, moc pěkná exkurze na Pálavu na sv. Kopeček. Mirek Janík znova
zvolen za člena Národní rady.



V neděli 15. dubna se Otevírání studánek v Lipové /u Slavičína/ zúčastnil Vojta Malík. Těší nás udržování tradiční akce.



17. dubna pro Charitu Nový Hrozenkov provedli program Pečení chleba na Kosence Z. Žilák, J. Žiláková, J. Šviráková.
Program byl obohacen ukázkami řemesel – pletení ošatek které zajistil Martin Fila.



19. dubna byla na Kosence exkurze z Jelenovské, děti z ozdravného pobytu z Ostravy.



28. dubna byla - Krajská konference ČSOP v Bartošovicích – příprava delegátů na podzimní celostátní sněm ČSOP.
Na sněmu budeme zastoupeni jedním delegátem.



27.-29.4. Základnu Kosenka využil ke svému odbornému programu Lesní klub Bezinka z Ostravice. Spolu s exkurzí pro
dárce a příznivce celonárodního programu Místo pro přírodu na Ščúrnici se program velmi vydařil. Zúčastnilo se
přes třicet účastníků, z místních se zapojil také Klub turistů dvěmi členkami. Les zatím snáší sucho lépe než louky. Přesto
jsme viděli už i řadu orchidejí, prstnatců bezových, vstavačů mužských. A ve studánce Ščúrnici se osvěžovalo hned 5
mladých ščúrú  Vydatnost studánek však „vydatně“ evidentně klesá.



Z. Žilák se pustil do drobných, ale nezbytných oprav na základně, kohoutky, odpady, sprcha. Díky službám Ajse v IT se
podstatně zlepšují možnosti naší komunikace i nezbytného plánování činnosti i hospodaření organizace. Všem moc Díky.

Stane se ? :



8. května – Další exkurze na Ščúrnicu s dárci příznivci programu Místo pro přírodu.
11.-12. května – Bartošův soubor ze Zlína na soustředění na Kosence. Líbilo se jim loni, věříme bude se dařit také letos.

A co dál ? ….. informace se budeme také snažit aktualizovat na našich webech
www.kosenka.cz, www.zachranles.cz a příležitostně i jiné přes mail – píšeme, pište:
clenove@kosenka.cz, nebo výboru vybor@kosenka.cz

Přejeme krásné jarní dny 

