UfoLIST ZO ČSOP KOSENKA 7/2018
Stalo se :


11.listopadu proběhl na dřevěnce velmi úspěšně kurz pečení kváskového chleba postaru, dopolední a
ještě odpolední. Získali jsme i další příznivce pro spolek KOSENKA. Díky moc organizátorům i účastníkům.



15.listopadu byla ve Zlíně na UTB 18. krajská konference k EVVO. Hlavním tématem byla a je dál voda.
Z Kosenky se účastnila Lenka Dufková. Od ní se dovíme o dalším oslovení EVVO programy s vodou.



24.-25.listopadu proběhl v Čáslavi X. Sněm ČSOP. Bez síly Svazu by ani ZO ČSOP KOSENKA nedosáhla výsledků,
které nás velmi těší a mají svoji trvalou hodnotu. Hodně úspěchů přejeme nové Ústřední výkonné radě a vedení ČSOP.



Díky 5 účastníkům Kosení, kteří již poslali své připomínky a hodnocení s kterým budeme dál pracovat. Přidejte ještě své
připomínky i Vy, kdo jste na Kosení byli. Vše bude o to podnětnější. Děkujeme za Vaše připomínky, které využijeme na

podporu Tradičního Kosení 2019.


Děkujeme 8 členům a 4 příznivcům za parádní brigádu týden před Jarmekem, která podstatně pomohla
v přípravě 27. Jarmeku, úklidu celého areálu ZO ČSOP KOSENKA, opravy střechy na přístřešku na dřevo, a mnoha dalším
přípravným pracím.



Dělná před jarmekem byla brigáda důchodců na škrabání zemáků pro kyselicu na Jarmek. Bylo jich přes
dvacet a vytvořili tady výbornou společnost. A kyselica sa potom zejména díky vedení Červíka Z. Žiláka opět moc podařila.



Děti z Komunitní školy Pomněnka připravily mikulášskou výzdobu na Jarmek. Také ozdobily sesbírané žaludy jako
dárky k benefici a vítání hostů na Kosence. Věříme, že se většina z nich brzo dostane do země, aby posílily naše lesy,
k záchraně člověka. Děti připravily na Jarmek také svůj vlastní stánek a úspěšně prodávaly vlastní drobné výrobky, korálkové
ozdůbky. Výtěžek použijí na podporu vlastní školičky. Pěkný příklad i pro dospělé.



Děkujeme Petru Ajsi Kuckovi a Verunce Kuckové za perfektní přípravu a vedení Kosenky při letošním

27.

Valašském mikulášském jarmeku. Stejně tak děkujeme 45 dobrovolníkům zblízka i zdaleka,
nejen našim členům, kteří velmi obětavě a úspěšně pomáhali celému Jarmeku a vytvořili na Kosence radostné a inspirativní
společenství. Podstatně přispěli ke krásné a pohodové atmosféře a celému velmi bohatému programu Jarmeku od prodeje
vánočních jedliček až po skok do sena a Nebe. Plno bylo na Kosence, U Janíků a v celém areálu kolem. Jarmek se nám
vydařil a podrobnější hodnocení nás ještě čeká. Všem patří velké Poděkování a Všem přejeme pokojný předvánoční čas.

Stane se ?:


Od pátku 7. prosince do neděle 9.12. budou už tradičně na Kosence vlčí

hlídky



16. prosince Vítání zimy a Zalézání do chalupy srdečně zveme všechny členy,

ve spolupráci
s Hnutím Duha Bílé Karpaty. V pátek 7.12. od 20 hodin bude na Kosence beseda a nejnovější informace k
programu velkých šelem v Beskydách a Bílých Karpatech s Michalem Bojdou a Pavlem Dekařem. Dozvíte
se nejčerstvější novinky. Přijďte i Vy co se do terénu nevydáte. Bude to určitě hodně zajímavé.

příznivce a kamarády k nedělnímu setkání. Zalézání bude předcházet Vítání zimy – vycházka
k Borovici s tradičním setkáním. Sraz k Vítání zimy je na Kosence ve 14 hodin. Na Kosence potom setkání od
17 hodin, komu se jak podaří. Těšíme se tradiční vinš a třeba se ještě postaráme o nějakou tu jedličku z Jarmeku,
které vrátíme s Vaší podporou lesu.



V sobotu 19. ledna proběhne již čtvrtý kurz Pečení kváskového chleba
Členové mají na kurz 100kč slevu." Informace Dáša Vitulová mob. 792 331 712

postaru.



Pro jarmekové dobrovolníky připravujeme po Novém roce jako poděkování

za velkou
pomoc při Jarmeku zážitkový den s pečením chleba v peci na dřevěnici.
Termín konání akce ještě upřesníme."

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

Přejeme krásné, již předvánoční dny blížícího se slunovratu

