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Stalo se  :




Velmi děkujeme všem kosákům, hraběnkám a organizačnímu týmu XXXVIII.
KOSENÍ v Bílých Karpatech za úspěšné zvládnutí všech dohodnutých prací
v přírodě Valašskoklobucka. Také děkujeme všem, kteří přispěli k naplňování dalšího
zájímavého programu pro účastníky, rodiče i děti, za pěstování stále rozkvétajících vztahů přátelství
mezi účastníky, domácími i přespolními a Přírodou Bílých Karpat. Také se podařilo udělat řadu prací
navíc, úklid dřeva na Dobšeně, posečena další lúčka ve Ščúrnici. Někteří, kterým to nevyšlo letos se
už těší na příští, už předjubilejní 39. ročník. Tož ať se také Bílým Potokům, Dobšeně, Lidušce, Žlebu,
dalším loukám a celé Přírodě také daří.
Práce již byly předány Správě CHKO Bíle Karpaty a tak už zbývá jen vyřešit naše
poslední pohledávky a nezbytné organizační a ekonomické záležitosti. I tak je v obhospodařované
přírodě stále co dělat. V rámci rehabilitace jezdí Mirek Janík zalévat nově vysazené jaderničky na Dobšenu.
Chystáme svozy dříví a další práce v rezervacích, také podzimní pastvu ovcí. Bude Týden s Duhou pro
divočinu. Rodiče dětí z komunitní školičky Pomněnka připravili k pořezu kmenovinu na dvoře na Kosence, a
uklidili Kosenku pro nový školní rok.



Radostně oznamujeme , že na základě připomínek k přístupnosti Dobšeny, dostali jsme již zprávu od
místostarosty a vedoucího městských lesů, že lesní cesta na Dobšenu byla v těchto dnech kvalitně

opravena. Příští rok by doprava sena z Dobšeny neměla již činit žádné obtíže. Děkujeme za spolupráci
s městem a Městskými lesy s.r.o.

1. července nastoupila s podporou úřadu práce na Kosenku na společensky účelné místo
Dáša Vitulová. Mohutně už zařezávala při letošním Kosení při zásobování a v kuchyni. Věříme, že se ji na



Kosence bude líbit a pomůže prakticky s prioritami naši činnosti, členskou základnou, pozemkovým spolkem,
EVVO, hospodařením i dalšími. Držíme palce a těšíme se na další spolupráci.


Klempířství Jaromír Psota z Val. Klobouk provedlo v srpnu naši objednávku

pokrytí základny

v Bílých Potokach stabilní plechovou krytinou,

která nahradila poškozovanou lepenku.
Úspěšně rekonstruovaná základna tak bude připravena na stálé využití a připravíme na podzim její slavnostní
otevření.



Po dohodě s městem na hranici rezervace Stráž ČSOP KOSENKA bylo zhotoven na křižovatce na
Stráži odpočívadlo pro turisty a návštěvníky. Je celodřevěné, se stříškou z odkorků. A
je tam co sledovat. Třeba i smutné výsadby smrků i naděje obnovujících se smíšených lesů v lesní
rezervaci Stráž. Síla přírody i setrvačnost myšlení udivují.



Radostná zpráva na závěr: Budování cyklostezky Valašské Klobouky – Brumov se
stává skutečností. Práce už naplno pokračují v celé délce až do Brumova. Zřejmě už tento rok
bude cyklostezka zprovozněna  Díky všem, kdo se na tomto dlouhodobému a významném
komunitním projektu podíleli a dál směřují k jeho úspěšnému finále.

Stane se ? :


Od pátku 24. srpna do soboty 1. září bude ve Ščúrnici a na Stráži
tradičně probíhat Týden pro les a divočinu. Týden zajišťuje Hnutí Duha a
středisko pozemkový spolek KOSENKA. Základnu máme na chatě na Palésku za Královcem. Pro
účastníky připravujeme nejen pracovní, ale také další zájmový program. Další dobrovolníci z řad
našich členů a příznivců se mohou kdykoliv k nám připojit, třeba jen některý den, či jeho část. Stačí
zavolat na 736777144 a operativně dohodneme, kde a kdy se k nám můžete přidat. Třeba i s dětmi
pozdravit poslední dny prázdnin v přírodě. Práce to budou samé libé pro přírodu i pro naše
společenství, ochrana náletových dřevin, sběr žaludů i jejich výsadby, čištění studánek, úpravy
přístupových chodníčků ad. Večerní programy: Neděle 26.8. beseda na Palésku s Kajou Petrůjem o
starých Klobúkoch, Pondělí – S Ajsem o Greenpeace, Úterý – Program ochrany velkých šelem
s Hnutím Duha – Pavel Dekař, Středa odpoledne – Vycházka Bílými Karpaty s Jirkou Žemlíkem. Na
závěr bude od čtvrtku probíhat opět kurz malby Barvy divočiny, který povede zkušená lektorka
Kateřina Rutheford, v pátek navečer vernisáž. No je v tom našem kraji krásy a místa pro radost i
pomoc pro všechny. Tak se také ozvěte. Krásné poslední dny prázdnin Vám přeje Mirek Janík.



4.-7. září opět budou studenti z Prahy z Přírodovědecké fakulty pod vedením RNDr. Jakuba Prokopa
na Študlovsku vyhledávat jantarová „okna do minulosti“ – zkameněliny
přírody konzervované v jantaru. Budou ubytováni na Kosence a můžete se i přidat
k velmi zajímavé i náročné přírodovědné činnosti. Info 736777144.



3.září začíná opět nový školní rok komunitní školy Pomněnka RC Kaštánek na
Kosence. Sejde se už 17 žáčků školáčků a jejích učitelky. Bude na Kosence pěkně plno a živo.
Všem přejeme úspěšný školní rok a radostnou spolupráci s Kosenkou.



V září opět proběhne podzimní pastva ovcí ve vybraných lokalitách. Bude určitě
omezenější než loni, protože sucha poznamenaly vegetaci i rezervacích. Provedení pastvy bude opět
zajišťovat pan Vojtěch Molek z Horní Lidče. Počítáme i s exkurzemi a ukázkou šikovnosti volného
způsoby pastvy s ovčáckými psy. Určitě dáme vědět až to bude na pořadu dne.



28. září na Václava bude opět exkurze pro dárce a příznivce Ščúrnice. Sraz v 10 na
Královci, návrat do 17 hodin. Sbírce i Ščúrnici se daří, přijďte nás pozdravit 



Ekologická olympiáda středoškoláků - letošní ročník bude 18.-20. října téma Management v ochraně přírody - máme zase 10 družstev a pořadatelé jako každý
rok: Gymnázium Valašské Klobouky, Envicentrum Vysoké Pole, Ekocentrum KOSENKA, město
Valašské Klobouky. Už se těšíme.

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

Přejeme krásné, ještě letní dny



