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Blahopřejeme Pavlínce Žídkové a Tomáši Husovi ke zvolení do zastupitelstev v místě jejich bydliště. Tato
služba občanské společnosti je mimořádně náročná a my jim držíme palce ať se jim v tomto poslání daří.



Děkujeme Zdeňkovi Žilákovi za brilantní opravu střechy na součásti památkového objektu WC
na dvoře Kosenky. VIP zařízení tak dále netrpí zatékáním vody. Dostali jsme objednanou literaturu z centra
ČSOP v Praze a brzy ji budeme distribuovat.



Děkujeme příznivcům z řad rodičů Komunitní škola Pomněnka, kteří se postarali o zpracování paliva na
topnou sezónu. Práce ještě budou pokračovat. Úspora na elektrické energii za loňský rok se už projevila.
Díky Všem, kdo se přičinili.



V září děti z Komunitní školy Pomněnka při výletě na Dobšenou zjistili potěšující skutečnost.
Všechny jabloně (jaderničky), které jsme na jaře nasadili, se ujaly. Můžeme tedy pokračovat v pozorování jejich
růstu a vývoje. Smutnou zprávu máme z akce měření průtoků studánek (od rybníků směr Královec). Některé
bohužel vyschly. Těšíme se na Valašský Jarmek, kde bude mít Pomněnka poprvé svůj školní stánek. Vyrobí
vánoční ozdoby z korálků a bude je tam prodávat. Za vydělané peníze koupí kahan do svojí malé chemické
laboratoře.



28. září a 7. října proběhly s Mirkem Janíkem

exkurze pro dárce a příznivce Ščúrnicu.

Krásně jsme si užili i sběr žaludů a jejich sázení na revitalizované plochy lesa. Letošním roce se
zintenzívnila sbírková činnost ve prospěch Ščúrnice. Před posledním čtvrtletím roku přesáhlo konto pro
Ščúrnicu 300 tis. Kč /je to víc než dvojnásobné posílení proti roku 2017/. Také se nám daří v přípravě dalších
výkupů. Všem dárcům moc děkujeme.


1. října byla uzávěrka projektů programu Spolupráce s městem Valašské Klobouky.
Podařilo se nám včas podat projekt na podporu provozu základny a projekt na podporu už 39.
Tradičního Kosení 2019. Výsledky budeme znát ještě do konce roku.



K tradičnímu nakládání zelé pro Valašský mikulášský Jarmek jsme se sešli 5.října.
S krouháním pomáhali studenti gymnázia, zelí a cibuli jim připravovali úžasní aktivní senioři. Odpolední parta
tlačila zelí až do večera. Díky členům a příznivcům, kteří se zapojili a prožili radostný den s námi. Zelí bude
dobré, těšíme se na něj 



27. Valašský Mikulášský Jarmek bude co nevidět. Rozeslali jsme e-mail s dotazníkem členům i
příznivcům s prosbou o spoluúčast na kosenkovském programu. Dobrovolníci se můžou hlásit Verunce
Kuckové na mail verun@kosenka.cz případně vyplnit přímo dotazník Každá ruka dobrá a věříme, že si to také
jako vždy radostně užijeme. Těšíme se na vás. 



9. října se Mirek Janík účastnil v Praze prezentace projektu „Život postaru“ našich ekvádorských
přátel Augustina a Míši. Již domlouvá cestu do Ekvádoru, kterou dostal k narozeninám, navštívit tamní
komunitu, která vykupuje prales a také hledá své místo v dravém civilizačním procesu. Věří, že jeho mise
prospěje společným cílům a souznění s odcházejícími přírodními společenstvy.



Ekologická olympiáda středoškoláků - proběhla 18.-20. října - téma bylo
Management v ochraně přírody: Ve čtvrtek 18.10. 2018 se do Valašských Klobouk zase po roce sjely
olympijské týmy ze středních škol Zlínského kraje. Tento ročník Ekologické olympiády se nesl v duchu
praktické ochrany přírody. Týmy přijely, aby ukázaly, jaké schopnosti a znalosti mají v oblasti managementu
ochrany přírody. Mnohé si vedly nad očekávání a překvapily kreativitou navržených opatření. Jiné týmy
vynikaly v praktických úkolech typu odstranění náletu na pastvinách. Učitelé měli možnost pomoci
znovuobnovit višňový sad na Královci. Olympiáda byla našlapaná ostatně jako každý rok. Teoretiká část
probíhala na Gymnáziu Valašské Klobouky a praktická část pak na Královci resp. v PR Ploščiny a v rezervaci
Ščúrnica, kde studenti sbírali potřebné informace ke zpracování návrhu managementu ochrany přírody.
Samotné návrhy pak zpracovávali u nás na Envicentru Pro krajinu ve Vysokém Poli.

Velký podíl na organizaci EO měla ČSOP KOSENKA, která nám poskytla zázení pro práci poroty. Mirek
Janík nás provedl po Kralovci a okolí.
Byla to obohacující událost pro všechny zúčastněné. Děkujeme a těšíme se na další ročník
Tým Envi


20.října proběhl na dřevěnici Kurz pečení kváskového chleba postaru. Kurz vedli naši
členové Jitka a Aťa Švirákovi . Výtěžek z kurzu věnovali Kosence na rozvoj základny a pro středisko Památky.
Moc jim za kurz i podporu Kosenky děkujeme. Všichni jsme si sobotu užili.



1. listopadu proběhla výborová schůze na dřevěnici u Pechanců, Sešli jsme se tam, abychom se
blíže seznámili se stavem této kulturní památky v našem vlastnictví a s potřebami oprav, hlavně
s nadcházejícím 27. Jarmekem. Ajs, Zdeněk a Mirek provedli úklid areálu ořezem větví nad střechou dřevěnky
a kolem objektů, provizorní opravu střechy a okapu.



Od 1. listopadu Kosenka změnila dodavatele elektrické energie na

Nanoenergies a tak konečně spotřebovává energii vyrobenou pouze z obnovitelných zdrojů a nepřispívá
tak ke změnám klimatu. Pokud o něčem podobném uvažujete, členové ČSOP mají u nich na elektřinu slevu, tak
máte o důvod víc. Děkujeme Ajsovi za zařizování a vytrvalost ve vyřízení přestupu.

Stane se ? :


11.listopadu pořádáme opět kurz pečení kváskového chleba postaru, vypsali jsme
rovnou kurzy dva, dopolední a odpolední. Členové mají slevu na kurzovném 100kč.



15.listopadu bude ve Zlíně na UTB 18.krajská konference k EVVO. Hlavním tématem je
voda. Určitě se zúčastní někdo z Kosenky, přidejte se.



24.listopadu velká

brigáda před 27. Jarmekem,

udělejte si čas a přijeďte na Kosenku  V jarmekovém výboru nás zastupuje Zdeněk Žilák a Lenka Dufková.
Kosenku vede pro Jarmek Petr Kucka Ajs, při spolupráci s dobrovolníky pomáhá také Věrka Kucková. Každá
ruka dobrá a věříme že jako při Kosení také Jarmek nás stmeluje a posiluje principy občanské společnosti. A
také regionálního udržitelného rozvoje. Pavlínka Žídková zajišťuje vedení celého výboru.



24.-25.listopadu bude v Čáslavi X. Sněm ČSOP. Sněm vždy výrazně určuje programy a
směřování celého Svazu. Alespoň někdy si uvědomujeme, že ani ZO ČSOP KOSENKA sama, by nikdy bez síly
Svazu ČSOP nedosáhla za dobu své existence výsledků, které nás velmi těší a mají svoji trvalou hodnotu.
Jedním z delegátů za Zlínský kraj byl zvolen také Mirek Janík



30.listopadu doladíme výzdobu a velké přípravy před Jarmekem, v peci napečeme chlebík
a nachystáme na sobotu vše, co bude potřeba.



30. 11. - 1.prosince

27. Valašský Mikulášský Jarmek


16. prosince bude Zalézání do chalupy srdečně zveme všechny členy a příznivce, a kamarády
k nedělnímu setkání. Zalézání bude předcházet Vítání zimy – vycházka k Borovici s tradičním setkáním
v přírodě.

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 

