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Stalo se :


Od pátku 24. srpna do soboty 1. září proběhl ve Ščúrnici a na
Stráži Týden pro divočinu.
Akci zajistilo Hnutí DUHA ve spolupráci se ZO ČSOP KOSENKA. Týden vedl Mirek Janík ve
spolupráci s Ajsem a Jirkou Žemlíkem. Jedenáct dobrovolníků pobývalo na Palésku a pomohlo
oplotit mladé náletové stromky /jedle, duby, buky/ ve Ščúrnici, sbírat i sadit žaludy a vyčistit dvě
studánky, očistit od pletiva již krásně vzrostlé stromky nad Dobšenou, upravit okolí informační tabule
u palouku paní Sedláčkové. Večery vyplnil společenský program. Moc se nám líbilo dojemné
povídání s panem Petrůjem a jeho ženou o jejich dětství a mládí, jak je prožili a jaký byl dříve život
ve Valašských Kloboukách a okolí, beseda s Ajsem o Greenpeace, povídání s Martinem Váňou,
členem Hnutí DUHA o šelmách(medvědech, rysech a vlcích). Užili jsme si i pěkné povídání u ohně a
skvělou hru na kytaru i zpěv Jirky Žemlíka. A výlet přes Dobšenou, Bílé Potoky a Návojské louky též
s Jirkou. Poslední dva dny vedla Kateřina Rutherford kurz malby olejovými barvami, na Ploščinách a
ve Ščúrnici. Účastníci se činili, a tak se bylo na vernisáži poslední večer na co dívat.



3.září začal opět nový školní rok komunitní školy Pomněnka RC Kaštánek na
Kosence. Sešlo 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.



Smutná zpráva je, že 1.září nás tragicky opustil Honza Mládek. Rozloučili jsme se s ním
v olomouckém krematoriu 7. září 2018. Honza byl oddaným kamarádem, přítelem, odborníkem,
biologem, se širokým záběrem a hlubokým vztahem k Přírodě. Vždy byl ochotný ke spolupráci a
podpoře programů Kosenky, naposledy i při letošním tradičním Kosení. Jeho práce v přírodě a pro
přírodu bude dál žít. Čest jeho památce.



21.září začala podzimní pastva ovcí ve vybraných lokalitách. Je omezenější než loni,
protože sucha poznamenaly vegetaci v rezervacích. Provedení pastvy zajišťuje pan Vojtěch Molek
z Horní Lidče. Počítáme i s exkurzemi a ukázkou šikovnosti volného způsoby pastvy s ovčáckými
psy.



na tuto sobotu odpoledne 29. září Exkluzivní

program řízené pastvy
ovcí v chráněných územích - Ovčácké odpoledne. Ukázku
spolupráce se svými skvělými psy, ovečkami i kozami předvede pan Vojtěch Molek z
Horního Lidče. Kromě pastvy ovcí a koz bude možno se také svézt s koníčkem a potěšit se
začínajícím podzimem v naší krajině. Sraz v sobotu 29. září na základně v Bílých Potokách
ve 14 hodin /jak děláme dřevo, parkování pod železničním podjezdem/ Vemte s sebou
špekáčky, případně těsto na pečení u ohníčku, čaj vaříme na základně. Akce velmi vhodná
pro rodiče s dětmi, případně jen pro dospěláky.



Od 15.září probíhala brigáda rodičů dětí z Pomněnky na pořez a odvoz dřeva na
topení na Kosenku. Velmi děkujeme Pavlu Baránkovi za službu přiblížení dříví k odvozu na
Kosenku a rodičům z Kaštánku za výbornou spolupráci. Pomalu se již přibližujeme k celkové
soběstačnosti zásobování dřívím k vytápění naši základny.



Ve čtvrtek 20.září proběhla na Kosence brigáda-pořez dřeva katrem. Připravili jsme kvalitní
stavební materiál na další užití při ochraně našich památkových objektů. Všechny desky stihli chlapi i
uložit. Dřevo darovali rodiče komunitní školy Pomněnka, Kosenka tento dar nahrazuje palivem a
topením.



22.září se konala ve Valašských Kloboukách Konference inovativního vzdělávání, část
programu probíhala i na Kosence s Mirkem Janíkem. Workshop Užití místních zdrojů ve výchově a
vzdělávání se nám podařil uskutečnit meditací s přírodninami, tkaním na tkalcovském stavu a
interaktivním programem na podporu rezervace Ščúrnica.

Stane se ? :


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 . Připravujeme
další výkupy.



1. října nesmíme propást uzávěrku projektů Spolupráce s městem Valašské
Klobouky.



Tradiční šlapání zelí pro Valašský mikulášský Jarmek se uskuteční v pátek 5.října ve
spolupráci s Gymnáziem pod vedením Věrky Janíkové, přijďte se s námi při práci potěšit.
Jarmek se pomalu blíží, bude 1.prosince. I letos bude potřeba dobrovolníků k zajištění programu na
Kosence. Udělejte si čas. 



V neděli 7. října se uskuteční další exkurze pro dárce na Ščúrnici. Sraz do10 hodin na Královci.
Předpokládaný návrat do 17 hodin. Svačiny s sebou. Vede Mirek Janík



9. října bude v Praze prezentace projektu Život postaru našich ekvádorských přátel
Augustina a Míši. Prohlubovat kontakty k případné cestě do Ekvádoru bude Mirek Janík.



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, již první

podzimní dny 

